Firma Sportler Bartłomiej Majewski
41-936 Bytom, ul. Paderewskiego 11a

UMOWA - ZGŁOSZENIE

Rodzaj imprezy Obóz / kolonia ...................................................
Miejsce Hlucin/ Rewal/ Ustronie Morskie* (niepotrzebne skreślić)
Termin 4.07-10.07.2016 r./25.07-5.08.2016 r./21.08-28.08.2016 r.* (niepotrzebne skreślić)
Świadczenia wg oferty odjazd:
• parkingu pływalni Olimpijczyk ul. Oriona 120, 44-117 Gliwice
• parking pływalni OSiR Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 34a, 30 -611 Kraków

Dane uczestnika :
Imię i Nazwisko .................................................................................
Adres .................................................................................................
Data urodzenia ...................................................................................
Telefony rodziców .............................................................................

Wpłaty:
Zaliczka przy zapisie w kwocie 300 zł
II wpłata do dnia 30.04.2016 r. w kwocie 300 zł
III wplata do dnia 30.05.2016 r. w kwocie 300 zł
IV wpłata do dnia 30.06.2016 r. pozostała kwota wg. Wyboru tematyki obozu

Zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i przyjąłem je do wiadomości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od organizatora.
data i podpis sprzedającego
......................................................
*niepotrzebne skreślić

data i podpis klienta (rodzic, lub opiekun)
...............................................

Niniejsza umowa zawarta jest pomiędzy osobą zgłaszającą,
a
Firmą Sportler z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 11a, 41-936 Bytom NIP:626-283-33-94
reprezentowaną przez Bartłomiej Majewski zwanym dalej Organizatorem
oraz
Firmą Honu z siedzibą przy ulicy Witkacego 4/5, 41-813 Zabrze, NIP 6482567345, reprezentowaną przez
Mateusza Świrszcza współorganizatora
1. Organizator w ramach ceny imprezy zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanej kadry tj.
kierownika, wychowawców, instruktorów lub trenerów dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, transportu autokarem, odpowiednią ilość noclegów wraz z wyżywieniem podaną w ofercie,
wszelkie opłaty związane z korzystaniem z obiektów sportowych (m.in. karnety na wyciągi, boiska, hale
sportowe itp.) atrakcje zgodne z ofertą, opieki medycznej oraz zgłoszenia do ubezpieczenia.
2. Wpłaty za imprezę turystyczna należy dokonać elektronicznie na konto zgodnie z dołączonym
harmonogramem:
Numer Konta: 68 2490 0005 0000 4000 4619 8947
Firma Sportler Bartłomiej Majewski
Ul. Paderewskiego 11a, 41-936 Bytom
Tytułem: Imię nazwisko uczestnika + miejsce i termin obozu
3. Wpłata należności za imprezę jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Organizator zakłada, że Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w imprezie.
5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy oraz uczestnictwa we wszystkich
organizowanych przez kadrę obozu zajęciach.
6. Zgłaszający zobowiązuje się do regularnego wpłacania rat.
7. Klient ma prawo otrzymać fakturę VAT. Faktura może być wystawiona maksymalnie do końca miesiąca,
w którym impreza została zakończona.
7. Rezygnacja z wyjazdu:
Uczestnik, rezygnujący z wyjazdu na imprezę turystyczną do miesiąca przed obozem nie otrzymuje zwrotu
zaliczki. Przy rezygnacji powyżej miesiąca przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zostanie zwrócona
cała kwota wpłacona za imprezę turystyczną z wyłączeniem zaliczki.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Sportler (tylko do celów wewnętrznych
firmy)
DDDDDDDDDDDDDDDDD
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej Umowie - Zgłoszeniu własnoręcznym podpisem.
DDD..DDDDDD..DDD.DDD..
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)
DDDDDD.DDDDD
data imię i nazwisko oraz pieczątka
Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestniczenia w obozie.
DDDDDD.DDDDDDDDD.
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)
Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć mojego dziecka na stronie
internetowej www.sportler.pl, www.honu.pl, www.snowsand.pl
DDDDDD.DDDDDDDDD.
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna)

