
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: Obóz  sportowo-rekreacyjny 

2. Termin obozu: 19.01.-25.01.2019r.

3. Miejscem zakwaterowania: Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest  ul. Dębowa 14 57-320 Polanica-
Zdrój 

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

5. Koszt  uczestnictwa  w  obozie  wynosi  1250  zł  (cena  nie  zawiera  kosztów  wyciągów).  Zadatek  w
wysokości 500 zł pobierany jest w dniu zgłoszenia uczestnika lecz nie później niż do 19.11.2018r. Pozostała
część zapłaty powinna zostać uregulowana najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

6. Dokumenty:  Klient  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Organizatorowi  karty  uczestnika  obozu
(wypełniona  tylko  II  część)  i  niniejszej  umowy  (tylko  pierwsza  strona)  najpóźniej  30  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 imprezy:

- Zakwaterowania  w DWD Green Rest w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
- Wyżywienia: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
- Przejazdu autokarem na trasie Skawina – Polanica - Zdrój – Skawina.
- Opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i instruktorskiej
-  Uczestnictwa  w  zajęciach  merytorycznych  wg  oferty  na  stronie  internetowej  organizatora.  Każdy
uczestnik ma prawo do uczestnictwa we wszystkich zajęciach sportowych, warsztatach, imprezach roz-
rywkowych i wędrówkach itp., oraz wejść na obiekty
- Dojazdy na stoki narciarskie, dojazdy oraz wejścia na obiekty sportowo-rekreacyjne (wg. programu).
- Wycieczkę autokarowa.
- Ubezpieczenia NNW
- Pamiątkowej bluzy sportowej.

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z ogólnymi  warunkami  uczestnictwa  w  imprezie  turystycznej
organizowanej przez K.S. OPTIMA Skawina, którą stanowi 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:………………………………………………………………………………………………………

 

mailto:optimaskawina@gmail.com

