UMOWA – ZG£OSZENIE UDZIA£U W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Nr ……………………….…………….
1. Nazwa imprezy: ZIMOWISKO 2022
2. Miejsce imprezy: SZCZYTNA
3. Termin imprezy: 30.01.2022 – 10.02.2022 r. 4. Transport: autokar
5. Imiê i nazwisko dziecka: ......................................... ................................................................. ............................................................. ..............
6. Nr PESEL dziecka: ................. ................................................................................................................................................................................
7. Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….... ...
8. Imiê i nazwisko rodzica/opiekuna: ................................................................ ............................................................. ..............................
9. Tel. kontaktowy ............................. ................................................................. ............................................................. ......................................
10. Adres oœrodka: Osrodek Wypoczynkowy ,,RELAX” ul. Robotnicza 23 , 57-330 Szczytna
tel. 74 866 92 62
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4 osobowe. Wszystkie pokoje z ³azienkami.
11. Wy¿ywienie:
Dnia 30.01.2022 r.: obiadokolacja (obiad w porze kolacji)
W dniach 31.01- 09.02 2022 r.: œniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja lub œniadanie, prowiant ,
obiadokolacja (obiad w porze kolacji).
Dnia 10.02.2022 r.: œniadanie + prowiant na drogê.
12. Miejsce, data i godzina zbiórki: 04-256 Warszawa ul. Niepo³omicka 31a – 30.01.2022r. godz. 09.00
13. Miejsce, data i godzina powrotu: 04-256 Warszawa ul. Niepo³omicka 31a - 10.02.2022 r. godz. 19.00
14. Ca³kowity koszt imprezy od osoby: 2330,00z³
Cena zawiera: przejazdy autokarem, zakwaterowanie i wy¿ywienie wg niniejszej umowy, opiekê
wykwalifikowanej kadry wychowawczo-pedagogicznej, , us³ugê przewodnika turystycznego, wstêpy
wymienione w programie zimowiska , ubezpieczenie NNW do 10 000 z³, oznakowania organizacyjne,
nagrody, op³aty programowe, œrodki dezynfekcyjne. Sk³adka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, sk³adka
na Turystyczny Fundusz Pomocowy .
15. Terminy wp³at:
zaliczka w wysokoœci 500 z³ - p³atna do 10 dni po zg³oszeniu dziecka
dop³ata – do 10.01.2022r.
Nr konta: Biuro Us³ug Turystycznych „KORNELUK” ul. Niepo³omicka 31a, 04-256 Warszawa
33 1240 6133 1111 0000 4801 0119 (z dopiskiem Zimowisko 2022 - Szczytna – imiê i nazwisko dziecka)
·
Oœwiadczam, ¿e stan zdrowia mojego dziecka pozwala na jego uczestnictwo w wypoczynku.
·
W razie zagro¿enia ¿ycia dziecka zgadzam siê na jego leczenie szpi talne, zabiegi diagnostyczne , operacje.
·
Stwierdzam, ¿e poda³am(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog¹ pomóc w zapewnieniu w³aœciwej opieki
nad dzieckiem w czasie trwania wypoczynku.
·
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w serwisach internetowych i mediach spo³ecznoœciowych
B.U.T „KORNELUK”.
·
Oœwiadczam, ¿e zapozna³em/am siê z programem zimowi ska i warunkami uczestnictwa.
·
Oœwiadczam, i¿ Kartê kwalifikacyjn¹ uczestnika dostarczê do siedziby B.U.T „KORNELUK” najpóŸniej 14 dni przed terminem
rozpoczêcia imprezy.
·
Faktury wystawiamy na ¿yczenie klienta zg³oszone nie póŸniej ni¿ 7 dni po zakoñczeniu imprezy .
·
Uczestnicy obozu objêci s¹ ubezpieczeniem: NNW w wysokoœci do 10 000 z³..
·
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzebê real izacji przez B.U.T „KORNELUK” w/w
zimowiska. Administ ratorem danych osobowych jest Biuro Us³ug Turystycznych „KORNELUK” Leszek Korneluk, z si edzib¹ w
04-256 Warszawa ul. Niepo³omicka 31 A. Dane osobowe s¹ zbierane i przetwarzane wy³¹cznie w celu real izacji zamawianej
imprezy turystycznej – Zimowisko 2022 Szczytna .
Ni¿ej podpisany/na deklarujê za siebie i za uczestnika/uczestników obozu , w imieniu których dokonujê p³atnoœci, ¿e przed zawar ciem
umowy zg³oszenia udzia³u w imprezie turystycznej otrzyma³e m/am nastêpuj¹ce OWU: w przypadku wyjazdów zagranicznych Ogólne
Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZP IECZNE PODRÓ¯E, zatwierdzone uchwa³¹

