UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KOLONII/OBOZIE
Nr…………/…………..
Zawarta w dniu…………………….pomiędzy:
ORGANIZATOREM:
AGENCJA SPORTOWO-TURYSTYCZNA „RELAKS”
Adres: 05-831 Urzut, ul. Malownicza 8 NIP: 5341021678, REGON:010634671
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 234
Reprezentowanym przez: Jerzy Nowiński, Pesel: 50032103495 (właściciel)
a:
RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM:
Imię i Nazwisko:..............................................................................................
Adres zamieszkania:…………………………………………………………..
Nr i seria dowodu tożsamości: ………………………………. Pesel:…………………………………...
Telefon kontaktowy..............................................e-mail:………………………………………………..
DANE UCZESTNIKÓW KOLONII/OBOZU:
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………….
Adres:......................................................................... Pesel:……………………………………………..
telefon:....................................................................... e-mail: ……………………………………………
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………….
Adres:......................................................................... Pesel:……………………………………………..
telefon:....................................................................... e-mail: ……………………………………………
§1
Przedmiotem umowy jest udział dziecka w kolonii/obozie organizowanym przez AST Relaks.
Termin pobytu: 7-20.07.2019 r.
Miejsce pobytu: Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy “Mazowsze w Soczewce k/ Płocka.
Cena: 1590,00 PLN wpłata na konto nr: 07 8008 0008 0090 7237 0001 Bank Spółdzielczy
w Tarczynie, oddział Nadarzyn.
W cenie zawarte jest ubezpieczenie od NNW.
Termin wpłaty zaliczki w wysokości 500,00 PLN do 15.05. 2019 r., całość wpłaty do 20.06.2019 r.
§2
W przypadku rezygnacji, zgłoszonej e-mailem lub telefonicznie, z uczestnictwa w kolonii/obozie do
dnia 30.05.2019 r., zapłacona zaliczka zostaje zwrócona w całości.

Po tym terminie zostaje zatrzymana w związku z opłatami rezerwacyjnymi. W przypadku gdy
rezygnacja nastąpi 6 dni przed terminem wyjazdu następuje zwrot 30 % dokonanej wpłaty całkowitej.
Jeżeli na miejsce osoby rezygnującej zostanie zapisany przez rodzica/opiekuna inny uczestnik, nie
zgłoszony dotychczas, następuje zwrot 100% wpłaty.
§3
Rodzic/prawny opiekun e-mailem zgłasza dane uczestnika kolonii/obozu do listy ubezpieczeniowej,
tj. imię i nazwisko, adres, pesel oraz datę urodzenia.
§4
Niniejsza forma wypoczynku jest zgłoszona wg oddzielnych przepisów do Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Działając jako organizator turystyki AST Relaks potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek
swojej niewypłacalności w formie gwarancji bankowej Nr 907237/1/19/G z 1.03.2019 r. w Banku
Spółdzielczym w Tarczynie O/Nadarzyn. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3.
§5
Integralną częścią niniejszej Umowy są: Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku, w tym
Regulamin kolonii/obozu, Warunki uczestnictwa w kolonii/obozie oraz Standardowy formularz
informacyjny.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………

…………………………………………….

Pieczątka i podpis organizatora

Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka

Oświadczenie:
Zgodnie z Klauzulą Informacyjną RODO, informujemy (Rozporządzenie RE i UE z 27.04.2016),
że administratorem Państwa danych jest AST Relaks z siedzibą w 05-831 Urzut, ul. Malownicza 8.
• Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
kolonii/obozu. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne użycie wizerunku dziecka na zdjęciach
wykonanych w czasie trwania kolonii/obozu przez naszą firmę tylko i wyłącznie w celach
informacyjnych i promocyjnych AST „Relaks”.
• Oświadczam, że córka/syn nie posiada przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach zawartych
w ofercie i programie kolonii/obozu, będzie przestrzegała wszelkich regulaminów.
• Akceptuję warunki uczestnictwa w kolonii/obozie, które stanowią integralną część umowy.
• Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w złożonych dokumentach.
………………………………………………
Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka

