UMOWA- ZGŁOSZENIE

ORGANIZATOR

Camino Travel Agnieszka Kulbida

NAZWA IMPREZY

Obóz sportowo -rekreacyjny : Olejnica 2018

TERMIN IMPREZY
MIEJSCE IMPREZY
MIEJSCE WYJAZDU
SZCZEGÓŁY IMPREZY

25.06.2018-04.07.2018 ( poniedziałek- środa)
Olejnica
Trzebnica
9 noclegów, pełne wyżywienie (3 posiłki+podwieczorek), transport
autokarem, ubezpieczenie NNW, opieka wychowawczoinstruktorska, realizacja programu

DANE UCZESTNIKA IMPREZY
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO
RODZICÓW/OPIEKUNÓW
UCZESTNIKA
TELEFON KONTAKTOWY do obojga rodziców/ opiekunów
ADRES E-MAILdo obojga rodziców/opiekunów
DATA URODZENIA UCZESTNIKA
NUMER PESEL UCZESTNIKA

CENA IMPREZY
ZNIŻKI
OSTATECZNA CENA IMPREZY
I rata
II rata
FAKTURA VAT
TAK/ NIE

CENA IMPREZY1750 zł

Zadatek 500 ZŁ – PŁATNA W MOMENCIE
PODPISANIA UMOWY , CELEM REZERWCJI
MIEJSCA
PŁATNA NAJPÓŻNIEJ NA 21 DNI PRZED
ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
TURUSTYCZNEJ (4.06.2018)
Dane:

PŁATNOŚCI DOKONYWANE ZA POŚREDNICTWEM FIRMY ProActive Klaudia Pilarczyk

⎕ Oświadczam w imieniu własnym i osób zgłoszonych, iż zapoznałam/em się z Warunkami Uczestnictwa i
programem imprezy stanowiącymi integralną część Umowy- Zgłoszenia i akceptuję warunki. Potwierdzam
prawdziwość danych zawartych w Umowie Zgłoszeniu .

⎕ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa, warunkami ubezpieczeń oraz programem
imprezy, które stanowią integralną część niniejszej umowy i akceptuję je.
⎕ Wyrażam zgodę na wykorzystanie w/w danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji imprezy, której
dotyczy umowa.
⎕ Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych w/w osób w bazie teleadresowej Camino Travel i wysyłania
korespondencji w w/w adres.
⎕ Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych w/w osób w bazie teleadresowej ProActive i wysyłania
korespondencji w w/w adres.

…...............................................................................
(PIECZĄTKA I PODPI OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
SPZREDAŻY USŁUGI W IMIENIU ORGANIZATORA )

…................................................................
(CZYTELNY PODPIS OBOJGA RODZICÓW/
OPIEKUNÓW UCZESTNIKA)

Aneks
Warunki uczestnictwa w obozie sportowo-rekreacyjnym Olejnica 2018

·Opiekun uczestnika obozu jest zobowiązany do zapoznania się oraz dziecka z regulaminem
obozu.
·Opiekun uczestnika obozu zobowiązuję się do wyposażenia uczestnika obozu w zalecane
rzeczy oraz sprzęty, których lista zostanie podane przed rozpoczęciem obozu
·Opiekun zobowiązuję się do wypełnienie i dostarczenia: karty kolonijnej uczestnika,
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie rekreacyjnym
oraz zgody na udział dziecka w zajęciach sportowo- rekreacyjnych najpóźniej do 7 dni
przed rozpoczęciem wyjazdu
·Udział w zajęciach fakultatywnych ma charakter dobrowolny i jest odpłatny oraz wymaga
dodatkowej zgody na udział. Zgłoszenie udziału w zajęciach fakultatywnych jest mozliwe
maksymalnie do 10 dni przed obozem
·Opiekun ma prawo do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji zadatek wpłacona na poczet
imprezy nie podlega zwrotowi, chyba że prawo do udziału w imprezie zostaje przeniesione
na inną, wskazaną osobę.
·

………………...............................................
Czytelny podpis rodzica/ opiekuna dziecka

Potwierdzenie wpłaty
Imię i nazwisko wpłacającego
Tytuł wpłaty
Data i podpis przyjmującego

