UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Umowa zawarta w dniu …………………………..miedzy:
Klubem Sportowym OPTIMA Skawina, z siedzibą w Skawinie ul. Korabnicka 10A/17, zwanym w dalszej
części umowy „Organizatorem” reprezentowanym przez Piotra Przywarę, a
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna………………………………………………………………………………….
zamieszkałym w………………………………………………………………………………………………….....
legitymujący się dowodem osobistym……………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Klientem”
I. Część I – oferta szczegółowa
1.

Nazwa imprezy: Półzimowisko w Skawinie

2.

Termin obozu: I turnus14.01-18.01.2019r., II turnus 21.01-25.01.2019r. (niepotrzebne skreślić)

3. Miejsce: Hala sportowa CKIS w Skawinie ul. Konstytucji 3 maja 4, 32-050 Skawina
4.

Przedstawicielem organizatora jest Piotr Przywara-tel. 606262218 mail optimaskawina@gmail.com

5. Koszt uczestnictwa w półzimowisku wynosi: Jeden turnus 550 zł od osoby, dwójka dzieci (rodzeństwo) 1000 zł, Dwa turnusy 1000 zł, dwójka dzieci (rodzeństwo) - 1900 zł. Zadatek w wysokości 200 zł (za każdy
turnus) pobierany jest w dniu zgłoszenia uczestnika lecz nie później niż do 30.11.2018r. Pozostała część
zapłaty powinna zostać uregulowana najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
6. Dokumenty: Klient zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi karty uczestnika obozu
(wypełniona tylko II część) i niniejszej umowy-zgłoszenia, najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy
(z wyjątkiem osób zapisanych później) drogą elektroniczną lub osobiście.

7. Organizator, w ramach kosztów ponoszonych przez uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia
uczestnikom półzimowiska:
- zajęcia na basenie
- zajęcia w hali sportowej: zespołowe gry sportowe, zabawy animacyjne, gimnastyka
- zajęcia taneczne
- jazda na łyżwach na lodowisku
- zajęcia na świeżym powietrzu, spacery, jazda na sankach,
- zajęcia plastyczno-techniczne, warsztaty, quizy, zabawy towarzyskie
- wycieczka "Niespodzianka"
- wyżywienie: drożdżówka i woda na drugie śniadanie. Obiad i podwieczorek w barze Delfinek na
basenie.
Oświadczam, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej
organizowanej przez K.S. OPTIMA Skawina, które stanowią integralna część umowy.
Złożenie podpisu / w przypadku osób niepełnoletnich – podpisu ich rodziców pod niniejszą umową oznacza
jednoczesną akceptację w/w „warunków ogólnych”
NINIEJSZE WARUNKI AKCEPTUJĘ:

_____________________________
miejscowość, data i podpis klienta

DANE DO FAKTURY:
Imię Nazwisko (lub firma)………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………….......................................………..
(NIP) dotyczy firm:……………………………………………………………………………………………………….

