
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 Przywara, a

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów…………………………………………………………………………………………………….. ………

adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

legitymujących się dowodem osobistym…………………………………………………………………zwanym w dalszej części „Klientem”

- Nazwa imprezy: Obóz  sportowo-rekreacyjny 
- Termin obozu: 16.07.-29.07.2020r.
- Miejscem zakwaterowania: ośrodek wypoczynkowy „Duet” w Dąbkach przy ul. Wydmowej 6, 76-156 Dąbki
- Przedstawicielem organizatora jest Piotr Przywara-tel. 606262218 mail optimaskawina@gmail.com
-  Koszt  uczestnictwa  w  obozie:  kwota  1840  zł  –  wpłata  zadatku  700  zł  do  31.03.2020r.  i   pozostałej  kwoty  do
30.04.2020r. Kwota 1940 zł – wpłata zadatku 700 zł do 30.05.2020r. i pozostałej kwoty do 21 dni przed rozpoczęciem
obozu. Opłaty należy dokonać na konto klubu Optima – Santander Bank Polska S.A. numer konta 46 1090 1665 0000
0001 2403 8233 (z dopiskiem „Obóz w Dąbkach”, imię i nazwisko dziecka) lub osobiście.
- Organizator, w ramach kosztów ponoszonych przez uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom imprezy:

 przejazd autokarem Skawina-Dąbki-Skawina;
 zakwaterowanie w ośrodku  „Duet”;
  wyżywienie – śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja - prowiant w drodze powrotnej;
 opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i instruktorskiej:
 opieka pielęgniarki na terenie ośrodka i ratownika WOPR na plaży;
 korzystanie z obiektów sportowych, bazy rekreacyjnej oraz wyposażenia ośrodka;
 wejście do „parku rozrywki” ośrodka Duet;
 wycieczka do Koszalina, wejście do Parku Wodnego Koszalin;
 wypożyczenie sprzętu sportowego: kajaki, rowerki wodne, rowery;
 ubezpieczenie NNW.
 pamiątkowy gadżet.

Wszystkie  zmiany  i  uzupełnienia  dotyczące  niniejszej  umowy,  wymagają  pisemnej  zgody  obu  stron  pod  rygorem
niezgodności.
Obie strony deklarują chęć porozumienia we wszystkich kwestiach spornych. W sprawach nie uregulowanych umową
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
W przypadku osób niepełnoletnich podpisu składa ich rodzic/prawnych opiekun.
Klient oświadcza, że zapoznałem się z ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej
przez K.S. OPTIMA Skawina, które stanowią integralna część  umowy.

NINIEJSZE WARUNKI AKCEPTUJĘ:                 _____________________________
                                                                                                                                                                             miejscowość, data i podpis klienta 

PODPIS I PIECZĄTKA ORGANIZATORA                       _____________________________
                                         miejscowość, data i podpis 

DANE DO FAKTURY:
Imię Nazwisko (lub firma)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………….......................................……………………………………………………….

(NIP) dotyczy firm:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

mailto:optimaskawina@gmail.com

