UMOWA-ZGŁOSZENIE NR ………………. O ŚWIADCZENIE
USŁUG TURYSTYCZNYCH
zawarta w dniu……………….
Sprzedawca:
SPORT KINESIS Sylwia Niemiec z siedzibą w Trzebownisku 11B, NIP 8132971532, zwanym dalej
ORGANIZATOREM
Klient (rodzic, opiekun):
Imię: ……………………………………..Nazwisko.................................................
Telefon: .....................................................Adres e-mail:...........................................
Uczestnik:
Imię: ………………………………....Nazwisko.......................................................
Data urodzenia: ..........................................................................................................
PESEL: .......................................................................................................................
Adres zamieszkania:………………………………………………………………….
Dane dotyczące imprezy (Obóz sportowo-rekreacyjny w Zwierzyńcu):
Miejsce pobytu: Ośrodek Wypoczynkowo- Szkoleniowy Zacisze

22-470 Zwierzyniec ul. Rudka 5B tel. 084 687 23 06
Czas trwania: od 18.07. 2021 do 24. 07. 2021.
Dojazd: autokarem z dolnego parkingu przy ulicy Podpromie w Rzeszowie,
Przyjazd: jak wyżej.
Całkowity koszt obozu: 1150 zł
Warunki rezerwacji:
Wstępnej rezerwacji dokonuje się osobiście (zebranie dot. obozu), poprzez kontakt telefoniczny pod numerem
telefonu 609813573, bądź mailowo na adres: sportkinesis.rzeszow@gmail.com lub na stronie
www.sport-kinesis.rzeszow.pl
Warunki płatności:
Zapłata zadatku w wysokości 500 zł do dnia 7. 06. 2021, pozostałej kwoty – 650 zł do dnia 21 .06. 2021r.
Sposób zapłaty: przelewem na konto: 36 1140 2004 0000 3702 7935 1612 lub gotówką.
Warunki rezygnacji:
W przypadku rezygnacji Uczestnika z Imprezy organizator ma prawo dokonać potrąceń w wysokości :
 5% ceny imprezy(opłata manipulacyjna)-rezygnacja do 30 dni przed Imprezą
 30% ceny Imprezy- rezygnacja między 29 a 14 dniem przed Imprezą
 60% ceny Imprezy- rezygnacja między 13 a 7 dniem przed Imprezą
 80% ceny Imprezy- rezygnacja poniżej 7 dni przed Imprezą.
Ubezpieczenie:
Uczestnicy obozu są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
–305 Warszawa na sumę
ubezpieczenia 50000 zł.
Realizacja oferty:
Organizator kolonii zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie
oraz informacji będącej załącznikiem do tej umowy.
Obóz jest zgłaszany i zatwierdzany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Warunki reklamacji:
Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej, Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora obozu, kolonii sportowej. Klient może złożyć na piśmie
reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania,
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji,
a w przypadku reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy , 30 dni licząc od dnia zakończenia imprezy
turystycznej.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
...................................................................
Podpis Klienta

……...………………….…..…………
Podpis Organizatora

