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Umowa o wkładzie członkowskim i udziale majątkowym w programie wakacyjnym  
TD nr. …………… 

zawierana według § 269 ust. 2 zgodnie z postanowieniem § 223 ust. 5 i ust. 6 Ustawy nr 
513/1991 DZ.U. Kodeksu handlowego i w części umowy o opłacaniu wkładu członkowskiego na 

raty, według  § 657 i § 658 Kodeksu handlowego. 
Umowa zawiera się między następnymi stronami umowy: 

Nazwa firmy:      Tradičné družstvo 
Siedziba: J. Kráľa 21, 960 01 Zvolen 
NIP: 52 945 715 
REGON: SK2121186639 
Zapisana w Rejestrze handlowym Sądu okręgowego w Banskej Bystrici, odz.: DR, wkład nr 
519/S  w zastępstwie: Martin Cigánek, prezes zarządu 
Ing. Peter Zágora, cz łonek zarządu (dalej 
tylko „TD“) 

i 

Imię i nazwisko/nazwa firmy: ……………………..…………………….. 
Siedziba/adres zameldowania: ……………………..……………………..……………………..………… 
NIP/ data urodzenia: …………………….. email: …………………….. 
(dalej tylko jako “uczestnik” albo “członek spółdzielni”) 

Artykuł I. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków między TD a członkiem 
spółdzielni w sprawie wkładu członkowskiego t.z. wkładów członkowskich i udziału 
majątkowego w programie wakacyjnym TD. t.z. Program Vacation, (dalej również jako 
„program vacation“ lub „PV“), oraz w sprawie członkostwa w Klubie Tradycyjnej spółdzielni. 
Członek po opłaceniu kwoty według niniejszej umowy, zostanie członkiem spółdzielni i TD 
zobowiązuje się, pod warunkami określonymi w niniejszej umowie, zapewnić dla członka 
korzyści określone w niniejszej umowie.   

2. Wkład członkowski ma postać niefinansowego udziału majątkowego. Członek spółdzielni 
zostaje członkiem na podstawie opłacenia wkładu członkowskiego, ale nie ma prawa do 
udziału w zysku spółdzielni. Natomiast ma prawo do korzyści przysługujących członkom, które 
są określone w niniejszej umowie. 

3. TD zobowiązuje się wykorzystać wkłady członkowie od członka spółdzielni na zakup 
nieruchomości w ramach programu vacation oraz na zakup/sprzedaż i/lub zarządzanie 
aktywami, które są i będą uwzględnione w korzyściach dla członka w postaci programu 
vacation. Jednocześnie, TD ma prawo wykorystać wkład członkowski również na opłacenie 
kosztów związanych z pozyskaniem środków finansowych z wkładów członkowskich, t.z. na 
premie dla konsultanta, premie dla pośrednika, koszty marketingowe, itp. 

Artykuł II. 
Korzyści dla członka w postaci programu vacation 

1. TD ma obowiązek zapewnić członkowi, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej umowie, 
korzyści w postaci programu vacation, t.z. promocyjną ofertę aktywnego korzystania 
z oferowanych obiektów noclegowych w celach wypoczynkowych w ramach programu vacation 
i to za opłatę w wysokości opłaty zamiennej lub z rabatem 50% - 100% z ceny zameldowania w 
porównaniu do oferowanej ceny. 

2. W ramach programu vacation, członek ma prawa do:  

a) korzystania ze wszystkich obiektów noclegowych, którymi TD zarządza, wynajmuje ich 
lub jest ich współwłaścicielem. Lista obiektów jest na stronie internetowej https://holiday.td-
coop.eu/sk/booking    

b) korzystać z programu wymiany przez firmę 7ACROSS, handlowego partnera TD, 
zgodnie z warunkami opisanymi w art. III niniejszej umowy, których lista jest na stronie 
internetowej https://7across.com/destinations. V 
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Artykuł III. 

Warunki korzystania z programu vacation 

1. Cz łonek  spó łdz ie ln i  ma obowiązek  korzys tać  z  p rogramu vaca t ion  zgodn ie  
z  warunkami  uży tkowan ia  n ie ruchomośc i  ok reś l onymi  w n in ie jsze j  umowie ,  
w  regu lamin ie  zameldowan ia ,  k tó ry  obowiązu je  w ob iekc ie  noc legowym 
oraz  zgodn ie  ze  s ta tu tem TD.  

2. Członek ma prawo do korzystania z nieruchomości w ramach programu vacation podczas 
jednego tygodnia za każdy udział programu vacation, kiedykolwiek w roku według aktualnie 
dostępnej oferty opublikowanej https://holiday.td-coop.eu/sk/booking/ w ramach własnych 
obiektów noclegowych, zgodnie z Artykułem II pkt. 2 litera a) niniejszej umowy i to za zamienną 
opłatę 99 Euro łącznie z VAT na rzecz TD albo na podstawie informacji o dostępnym 
zameldowaniu wysłanej mailem od TD w ramach programu wymiany według Artykułu II, pkt. 2 
litera b) niniejszej umowy i to za opłatą 119 Euro, (w zależności od kursu GBP/EURO), w 
ramach destynacji 7ACROSS na rzecz TD, które następnie wyśle opłatę na rachunek 
7ACROSS. 7ACROSS ma prawo odpowiednio zmieniać opłatę. Opłata za wymianę w 
przypadku oferty specjalnej, tzw. Bonus week, wynosi od 167 Euro z VAT. Opłata Ta może 
również ulec zmianie przez 7ACROSS, (w zależności od kursu GBP/EURO).  

3. Opłata za wymianę jest opłacana przy wykonywaniu rezerwacji przez TD-Pay i to dopiero po 
potwierdzeniu zainteresowania wybranym pobytem wakacyjnym w potwierdzającym e-mailu. 
Uregulowaniem opłaty jest potwierdzona ważność rezerwacji. Rezerwacja jest nieważna, jeśli 
opłata nie zostaje uregulowana do 2 dni. 

4. W przypadku korzystania z programu vacation określonym w art.I II. pkt. 2 litera b) niniejszej 
umowy, TD zapewni barter, (wymianę), pobytu we współpracy z 7ACROSS za dowolny pobyt  
według art. II. pkt. 2. litra a) niniejszej umowy albo z oferty pobytów 7ACROSS według art. II. 
pkt. 2. litera b) niniejszej umowy. Rezerwacja pobytu jest realizowana przez stronę systemu 
rezerwacyjnego na stronie internetowej https://holiday.td-coop.eu/sk/booking/, realizowana 
bezpośrednio członkiem spółdzielni albo przez stronę internetową 7ACROSS, https:// 
7across.com/destinations przez biuro TD oraz w przypadku wymiany przez 7ACROSS. TD 
zastrzega sobie prawo do zmiany strony internetowej oraz ma obowiązek aktualizować 
wszelkie informacje dotyczące PV na stronie internetowej i przez newsletter.  

5. Członek spółdzielni ma w przypadku korzystania z programu vacation w postaci zamówienia, 
prawo na jeden tydzień za jeden udział bez wyżywienia dla 3 – 6 osób w zależności od miejsc  
w pokoju lub apartamencie. 

6. W przypadku, że członek spółdzielni anuluje pobyt najpóźniej 0 – 30 dni przed jego 
rozpoczęciem, będzie to odbierane jako wykorzystany pobyt wakacyjny dla danego roku. 

7. Członek spółdzielni może korzystać z programu vacation sam, albo z rodziną, znajomymi oraz 
może na zamówiony pobyt wysłać osoby trzecie zamiast siebie. Jednak musi o tym 
powiadomić TD, najpóźniej 7 dni przez rozpoczęciem pobytu. 

8. Członek spółdzielni nie płaci żadnych opłat za zarządzanie apartamentami, zgodnie 
z programem vacation i to ze względu na to, że zarządzanie i utrzymywanie apartamentów 
będzie opłacane z Funduszu spółdzielni na zarządzanie apartamentami, który jest uzupełniany 
z przychodów TD uchwalonych walnym zgromadzeniem TD. 

9. Członek ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu wakacyjnego. 

10. Jeśli stan wyposażenia lub stan nieruchomości będzie wymagać wymianę, lub remont, członek 
akceptuje wykonanie inwestycji w takiej nieruchomości do wysokości 10 000 Euro, bez 
wcześniejszej akceptacji. Jeśli taka inwestycja będzie większa niż 10 000 Euro, jest wymagana 
uchwała wlanego zgromadzenia. Koszty napraw lub inwestycji powyżej podanej kwoty będą 
uchwalane na walnym zgromadzeniu, gdzie każdy członek ma prawo do głosowania. Członek 
przyjmuje do wiadomości, że opisane inwestycje spowodują obniżenie zysku spółdzielni. 

11. Strony umowy zobowiązują się do współpracy i wzajemnej dobrej woli zaspokoić wzajemne 
wymagania nieokreślone w niniejszej umowie a ewentualne zapytania i reklamacji, 
rozwiązywać do 14 dni lub, jeśli nie będzie to możliwe, do innej kolejnej daty. 

12. Uczestnik ma prawo do korzystania z ogólnoświatowego programu wymiany zarządzanego 
przez firmę RCI Europe trading as 7Across, NIP: 01148410 siedziba firmy: Haylock House, V 
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Kettering Parkway, Kettering Venture Park, Kettering, Northamptonshire NN15 6EY (dalej tylko 
jako "7Across"). Jeśli uczestnik żąda wymienić swój tydzień v PROGRAM VACATION za 
dowolny pobyt z oferty 7ACROSS, potem w strefie członkowskiej SAMKO kliknie opcję włożyć 
wolny tydzień do 7ACROSS lub może mailowo  poprosić o pomoc biuro TD. Biuro 7ACROSS 
obsługuje swoich klientów w biurach dla regionów: Europa, Wielka Brytania, USA, Australia, 
Nowa Zelandia i Pacyfik, Afryka południowa, Tajlandia, Chiny i India.    

13. Członek spółdzielni oświadcza, że akceptuje wszystkie opisane warunki, (łącznie z OWH 
i Statutem TD). Jednocześnie, akceptuje aktualne opłaty, (aktualna opłata za wymianę jest 
opkacana tylko jeśli chodzi o wymianę pobytu z 7ACROSS w ramach Europy, łącznie 
z basenem śródziemnomorskim, Afryka zachodnia i północna wynosi 119 Euro/tydzień). 
Członek nie płaci roczną opłatę członkowską w 7ACROSS, tak samo jak nie płaci opłatę za 
gości. Ostrzegamy, że poszczególne hotele lub zarządcy apartamentów, mogą, ale też nie 
muszą, naliczać sobie niezbędne opłaty, tzw. utility fee, które obejmują koszty za połączenie 
WiFi, sprzątanie, pranie, oddawanie kluczy, itp. Dane do logowania do 7ACROSS nie są 
udostępniane, ponieważ wszystkimi kredytami członków zarządza TD. Uczestnik w swojej 
strefie SAMKO sam zadaje wniosek „włożyć tydzień do 7ACROSS.“ Włożyć tydzień TD PV do 
7ACROSS można najpóźniej do 01. sierpnia następnego roku. Po tej dacie można wykorzystać 
tydzień tylko w apartamentach TD, również do końca danego roku. Deponowanie, (włożenie), 
tygodnia w systemie wymiany 7ACROSS jest możliwe minimalnie 60 dni lub więcej przed 
rozpoczęciem pobytu. Nie włożenie wolnego tygodnia TD PV do 7ACROSS w wyżej 
określonych terminach skutkuje utratą wolnego tygodnia PV. 7ACROSS zastrzega sobie prawo 
do zmiany wysokości opłat a TD nie ma żadnego wpływu na takie zmiany. TD oraz uczestnik 
muszą zaakceptować takie zmiany. 

14. Członek ma całą ewidencję tygodni wakacyjnych w strefie członkowskiej SAMKO, w zakładce 
Mój majątek w spółdzielni → Przegląd transakcji w PV. 

15. Jeśli nastąpi zmiana warunków ze strony 7ACROSS lub nastąpi rozszerzenie współpracy 
z nowymi partnerami, lub nastąpią inne zmiany warunków, na które TD nie ma wpływu w czasie 
podpisania umowy, w takim razie zostaną one zaktualizowane dalej w formie opublikowanych 
Ogólnych warunków handlowych, które bliżej specyfikują program vacation, (dalej jako OWH 
Programu Vacation), które będą dostępne nieustannie w formie elektronicznej w wewnętrznej 
strefie strony SAMKO i będą nieoddzielną częścią niniejszej umowy. Jeśli członek nie będzie 
się zgadzać z ewentualnymi zmianami OWH, będzie mógł wypowiedzieć niniejszą umowę 
a włożony wkład będzie mógł wykorzystać zgodnie z art. V. pkt. 3.    

Artykuł IV. 
Benefity dla członka w postaci członkostwa w Klubie Tradycyjnej spółdzielni, (dalej tylko 

„KTD“) 

1. Podpisaniem niniejszej umowy członek spółdzielni uzyskuje punkty obrotowe i kolejne benefity, 
które wynikają z punktów obrotowych i które są bliżej określone w Ogólnych warunkach 
handlowych Klubu Tradycyjnej spółdzielni, (dalej jako „OWH KTD“).  

2. Podpisaniem niniejszej umowy członek wyraża zgodę z brzmieniem OWH KTD. OWH KTD jest 
opublikowane na stronie  https://www.td-coop.eu/dokumenty-na-stiahnutie 

Artykuł V. 
Warunki płatnicze wkładu członkowskiego 

1. Członek spółdzielni zdecydował się na zakup ….. udziału/ów w TD PROGRAM VACATION. 
Członek spółdzielni ma obowiązek opłacić kwotę za jeden udział w wysokości …….   EUR 
Kwota składa się z: 

a) pierwsza część kwoty przynależna na 1 udział w wysokości 5192 Euro jest wkładem 
członkowskim 

b) druga część kwoty przynależna na 1 udział jest opłata za zarządzanie programu vacation 
w wysokości 1398 Euro. Opłata ta jest zwolniona od podatku VAT, zgodnie z § 39 ods. 1 
litera f) Ustawy nr 222/2004 Dz.U. o podatku VAT. Opłata ta podlega pod podatek 
dochodowy, to znaczy, że nie jest zwolniona z podatku od dochodu.  

c) trzecia część kwoty przynależna na 1 udział jest wstępną opłatą za wymianę w wysokości 
400 Euro z VAT, to jest 333,33 Euro bez VAT, kiedy VAT jest 66,67 Euro. Opłata ta 
podlega pod podatek VAT, a jednocześnie podlega i pod podatek od dochodu. To znaczy, V 
 Z

  O
 R

  

http://www.td-coop.eu/dokumenty-na-stiahnutie


Strana  z 64

że nie jest zwolniona od podatku od dochodu.   

2. Cenę można opłacić jednorazowo do 7 dni, albo na raty. Zakupem większej ilości udziałów  
programu vacation (PV), uzyskuje członek spółdzielni ilokrotność tygodni wakacyjnych. 

3. Jeśli członek przed podpisem niniejszej umowy przedstawi TD voucher o wartości 500 Euro, w 
takim razie kwota się obniży o 500 Euro. To znaczy, że pierwsza część będzie w wysokości 
4692 Euro. 

4. Członek spółdzielni zostanie członkiem TD, członkiem KTD oraz uczestnikiem TD PROGRAM 
VACATION po podpisaniu niniejszej umowy i zgłoszenia do TD, które jest przedstawione w 
załączniku nr 1 tejże umowy oraz po spełnieniu warunków określonych w Statucie TD. 
Warunkiem wejścia w życie niniejszej umowy jest uchwalenie uczestnika przez zarząd TD za 
uczestnika TD na podstawie zgłoszenia do TD. Uchwalenie nastąpi tak, że jeśli członek do 30 
dni od dołączenia do TD nie otrzyma negatywną opinię, potem jest jego członkostwo 
automatyczne uchwalone. Jeśli uchwalenie członkostwa nie nastąpi w ciągu 30 dni, potem 
wszystkie wykonane opłaty zostaną zwrócone do 7 dni od daty decyzji.    

Artykuł VI. 
Spłacanie kwoty na raty na podstawie udzielonej pożyczki TD członkowi spółdzielni 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest również możliwość spłacania kwoty na raty zgodnie 
z tymże artykułem umowy i to z odsetkami 0% - 1,4% w skali roku, w zależności okresu 
spłacania. Raty do 12 miesięcy są z oprocentowaniem 0%, raty ponad 12 miesięcy są 
z odsetkami 1,4% w skali roku. Strony umowy ustalili, że maksymalna ilość rat wynosi 160 
miesięcznych rat. Harmonogram rat ma członek do dyspozycji w strefie członkowskiej SAMKO, 
w części „Moje PV.“  

2. Członek spółdzielni ma obowiązek opłacić pierwszą ratę, (wkład własny), w minimalnej 
wysokości 150 Euro najwcześniej podczas podpisywania umowy a najpóźniej do 7 dni. Kolejne 
raty są w wysokości 50 Euro, opłacane najpóźniej do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca. 
Roczne odsetki są opłacane w ostatnich ratach danego roku kalendarzowego. Umówioną 
kwotę można spłacić również wyjątkowymi ratami poza kolejnością umówionego 
harmonogramu rat. Ostatnia rata będzie w wysokości niespłaconego salda.  

3. Każdy uczestnik może zacząć korzystać z jednego tygodnia programu vacation: 

a) według art. II. litera a) niniejszej umowy, dopiero po opłaceniu przynajmniej 50% 
z całkowitej kwoty, t.z. bez możliwości korzystania z programu wymiany zgodnie 
z niniejszą umową 

b) według art. II. litera a) i b) zgodnie z niniejszą umową może członek korzystać 
z programu wymiany dopiero po opłaceniu ostatniej raty 

4. Członek ma możliwość uzyskać bonus również przed spłaceniem całej kwoty, jeśli będzie 
opłacać raty regularnie bez zaległości. Bonus będzie w formie tzw. bonus week po każdej 12. 
racie dokonanej zgodnie z harmonogramem rat, o ile będą takie tygodnie w ofercie firmy 
7ACROSS. 

5. Podpisem niniejszej umowy członek spółdzielni wyraża zgodę z OWH TD-Pay, które są 
dostępne na stronie: https://www.td-coop.eu/dokumenty-na-stiahnutie. Raty są realizowane 
automatycznie za pośrednictwem wewnętrznego subkonta członka, tzw. TD-Pay, zarządzanego 
zgodnie z OWH TD-Pay, które służy do ewidencji przyjętych wkładów członkowskich, w którym 
członek, przelewem lub zleceniem stałym, wysyła pod przypisanym Tytułem z własnego 
rachunku w banku na swoje subkonto odpowiednią kwotę, minimalnie w wysokości raty. Raty 
są opłacane w walucie Euro. Jeśli członek będzie mieć włożone środki w innej walucie, w takim 
razie podczas automatycznego pobierania raty nastąpi pobranie odpowiedniej kwoty w innej 
walucie razem z 2% opłatą manipulacyjną związaną z konwersją do waluty Euro. Obowiązuje 
tu kurs wymiany walut opublikowany na stronie TD-Pay, który udostępnia współpracujący bank. 
Członek zostanie mailowo powiadomienie jeśli na jego koncie nie będą wystarczające środki na 
automatyczne pobranie raty. Jeśli członek będzie chciał dokonać wyjątkową ratę, może tak 
zrobić przez strefę członkowską SAMKO, gdzie w części Mój majątek jest link do programu 
vacation (PV). Potem może kliknąć „Szczegóły“ i pojawi się harmonogram rat, gdzie kliknięciem 
„zapłać“ opłaci poszczególną ratę.   

6. W przypadku zalegania z ratą jest naliczana umowna kara 0,01% za każdy dzień spóźnienia 
z ogólnej zaległej kwoty. W przypadku, że nie zostaną uregulowane 3 za sobą idące raty, 
umowa zostanie automatycznie anulowana i następuje pełnienie, zgodnie z art. VII. pkt. 3 litera V 
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a) niniejszej umowy. 

7. W przypadku, że uczestnik przestanie spłacać raty, (jeśli kupuje udział na raty), lub będzie 
zalegać z 3 ratami, potem niniejsza umowa staje się nieważna. Uczestnik straci prawo do 
zwrotu do tej pory wpłaconych pieniędzy, ale uregulowane kwoty sobie wybierze w postaci 
tygodniowych pobytów z dostępnej oferty, kiedy jeden tydzień ma wartość 1000 Euro i w ciągu 
roku, (lub odpowiednio więcej, jeśli zwykła przeciętna cena pobytu w destynacjach TD wzrośnie 
w dwóch za sobą idących sezonach), może sobie wybrać maksymalnie jeden tydzień, (lub tyle 
tygodni, ile udziałów zaczął spłacać), ale nie więcej tygodni, niż miał do tej pory opłaconych rat.   

8. Uczestnik, który zalega ze spłatą rat więcej niż 90 dni, ma obowiązek uregulować nieopłacone 
raty. Inaczej nastąpi ukończenie umowy według art. VII, pkt. 3, litera a) niniejszej umowy. 

Artykuł VII. 
Okres trwania i sposób rozwiązania umowy 

1. Niniejsza umowa jest podpisana na czas nieokreślony. 

2. Ze strony TD umowa może być rozwiązana z następnych powodów:  

a) jeżeli członek spółdzielni nie ma opłacone 3 miesięczne raty 

b) jeżeli została ogłoszona upadłość na majątek członka spółdzielni  

c) jeżeli zostało wobec członka spółdzielni wszczęte postępowanie windykacyjne 

d) jeżeli członek spółdzielni spowodował TD szkodę, która przekracza sumę jego 
opłaconych rat lub sumę spłaconego udziału a członek nie chce uregulować koszty 
powstałej szkody 

3. Jeżeli uczestnik będzie chciał ukończyć członkostwo w TD, a następnie wypłacić uregulowane 
kwoty za PV, w takim razie uczestnik niniejszym akceptuje, że jego raty będą wypłacone w 
następny sposób: 

a) przez TD w formie pobytów wakacyjnych w oferowanych destynacjach spółdzielni, (w 
zależności od dostępnych miejsc), kiedy 1 tydzień ma wartość 1000 Euro. Takie 
wyrównanie w postaci tygodni, (raz na rok), należących do jednego udziału, będzie trwać 
aż do wyrównania całego wkładu. Dlatego, członek spółdzielni już nie ma prawa do 
wyrównania pieniężnego, ponieważ chodzi o niefinansowy udział majątkowy członka, 
z czym strony umowy wyrazili zgodę.   

b) uczestnik ma prawo znaleźć innego chętnego kupującego, i sam może kiedykolwiek, 
zgodnie z Umową o przeniesieniu praw i obowiązków, sprzedać swój udział za zgodą TD 
i tak uzyskać swój wkład zgodnie z niniejszą umową. Jeśli uczestnik nie znajdzie nowego 
kupującego  do 12 miesięcy, nadal będzie mógł zlikwidować swój udział według tego 
artykułu, litera a) niniejszej umowy.  

Artykuł VIII. 
Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa oraz cała umowna relacja kieruje się Statutem TD, OWH KTD, OWH TD-Pay, 
OWH Program Vacation, Kodeksu handlowego oraz warunkami określonymi w tejże umówi, 
które regulują kwestie rozwiązywane Statutem TD. Jednocześnie, warunki określone w 
niniejszej umowę są nadrzędne nad Statutem TD lub go uzupełniają. Podpisaniem niniejszej 
umowy członek wyraża zgodę z brzmieniem wyżej określonych warunków handlowych, 
zgodnie z pierwszym zdaniem punktu niniejszej umowy, które są opublikowanie na stronie 
https://www.td-coop.eu/dokumenty- na-stiahnutie. 

2. Dla potrzeb niniejszej umowy, uważa się jakakolwiek przesyłka adresowana drugiej stronie za 
dostarczoną również w przypadku wysłania takiej przesyłki s potwierdzeniem odbioru do rąk 
własnych z powtarzanym dostarczeniem na adres siedziby strony umowy podany w nagłówku. 
W razie nieprzyjęcia przesyłki przez drugą stronę nawet po powtarzanych próbach doręczenia 
przesyłka uważa się za dostarczoną na trzeci dzień od jej ułożenia na poczcie i to nawet w 
przypadku, że druga strona umowy nie dowiedziała się o ułożeniu przesyłki. Strony umowy 
również akceptują doręczenie pisemnej korespondencji formą e-mailu rejestrowanego w profilu 
członka, ew. powiadomienia i aktualizacje można dostarczać przez wewnętrzną strefę SAMKO.     V 
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3. Strony umowy uzgodnili, że wszelkie spory powstałe z relacji prawnych, wynikające z niniejszej 
umowy albo związane z niniejszą umową, w tym ze wszystkimi pobocznymi stosunkami 
prawnymi, roszczeniami o bezpodstawne wzbogacenie, odszkodowanie, spory o ważność, 
interpretację, ukończenie niniejszej umowy albo tejże klauzuli arbitrażowej, przedłożą do 
decyzji wyłącznie sądowi właściwemu dla siedziby TD. Strony umowy rozumieją, że 
decydującym prawodawstwem jest prawodawstwo Słowackiej republiki.     

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że autorem programu wakacyjnego jest Martin Cigánek, 
który włożył prawa majątkowe know-how do TD. Jakiekolwiek kopiowanie lub podrabianie taj 
idei jest niezgodne z prawem autorskim.   

5. Niniejszą umowę można zmienić formą pisemnego aneksu, ew. zgodnie z art. III. pkt. 16 
również formą opublikowanych OWH. Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach w 
słowackim języku. Każda ze stron otrzyma jeden egzemplarz. Jeśli umowa będzie w innym 
języku, decydującą jest słowacka wersja. Umowa została podpisana jako znak porozumienia, 
zgody, wolnej woli bez nacisku, online, elektroniczne przez autoryzacyjny kod SMS. Obie 
strony zgodzili się na taką formę podpisania umowy.    

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisana. 

7. Umowa jest zawierana przez internet online na stronach TD, dnia...................... 

................................................. …………………………….…………… 
za TD uczestnik
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