Umowa – Zgłoszenia
Sprzedawca – Organizator:
Turystyka Niekonwencjonalna „Łowcy Przygód”
Łówcz Górny 21, 84-218 Łęczyce
tel. 58 676 26 04
NIP 586-106-92-72 REGON 191229987
www.porzecze.pl e-mail: biuro@porzecze.pl
Wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Wojewody Pomorskiego nr 226
Nabywca - Klient: (rodzic/opiekun)

Uczestnik Imprezy Turystycznej

Imię……………………………………………………….

Imię…………………………………………………………..

Nazwisko…………………………………………………

Nazwisko………………………………………….................

Adres……………………………………………………..…

Adres………………………………………………...………

………..……………………………………..................

Data urodzenia……………………………………................

Nazwa imprezy: Zielony Obóz 2022
Miejsce: Łówcz Górny 21, 84-218 Łęczyce
Świadczenia:
Zakwaterowanie – 10 noclegów,
transport – dojazd i powrót (z Gdyni ul. Kcyńska 27),
wyżywienie 4 posiłki dziennie,
ubezpieczenie NNW,
całodobowa opieka wychowawcy.

Termin:
(*zaznaczyć kratkę)

□ 25.06.2022 – 05.07.2022
□ 05.07.2022 – 15.07.2022
□ 15.07.2022 – 25.07.2022
□ 25.07.2022 – 04.08.2022

Cena: 2100zł (dwa tysiące sto złotych)
Płatności:(*zaznaczyć kratkę)
□ jednorazowa wpłata przelewem na konto (w ciągu 3 dni od zgłoszenia)
□ wpłata zaliczki w wysokości 600zł (w ciągu 3 dni od zgłoszenia) i pozostałej kwoty 1500zł (najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej) przelewem na konto.
W przypadku rezygnacji: do 21 dni przed rozpoczęciem przepada zadatek; od 21 do 8 dnia przed rozpoczęciem wypoczynku
przepada 50% ceny; od 7 do 1 dnia przed rozpoczęciem wypoczynku przepada 80% ceny.
Na podstawie niniejszej umowy organizator sprzedaje klientowi prawo do uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Klient oświadcza w imieniu własnym oraz zgłoszonych przez niego uczestników, że zapoznał się z zasadami RODO, Warunkami
Uczestnictwa, programem imprezy oraz informacjami zawartymi na stronie internetowej. Oferta w Internecie, warunki uczestnictwa
oraz karta kwalifikacyjna są integralnymi załącznikami niniejszej umowy.
Klient przyjmuje do wiadomości że:
- uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących podczas imprezy oraz poleceń kadry,
(w tym kierownika, wychowawców, instruktorów);
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników
podczas pobytu na obozie i w środkach transportu;
- uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz środków
odurzających;
-uczestnicy obozu nie używają telefonów komórkowych i komputerów;
- w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania uczestnika może zostać podjęta decyzja o usunięciu
go z obozu i odwiezieniu do domu na koszt rodziców (opiekunów). Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane dni obozu.
- po zakończeniu wypoczynku, uczestnika może odebrać TYLKO rodzić lub prawny opiekun.
Klient wyraża zgodę na udział dziecka w imprezie, w szczególności na branie czynnego udziału w takich zajęciach rekreacji
ruchowej jak m.in.; wspinaczka, strzelanie z łuku, zajęcia linowe, biegi na orientację, jazda konna, zajęcia z psami, zajęcia
survivalowe w lesie, gry terenowe. (** wykreślić jeśli klient nie wyraża zgody)
□TAK □NIE Klient wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka podczas obozu, a także na wykorzystanie tego wizerunku w
celach marketingowych.
Klient przez dokonanie wpłaty całkowitej lub częściowej oraz wypełnienie niniejszej umowy akceptuje niniejszą umowę.
□TAK □NIE (*zaznaczyć kratkę) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka
przez firmę Turystyka Niekonwencjonalna Łowcy Przygód, w celach marketingowych (przesłanie pocztą ulotek informacyjnych)
Klient ma prawo cofnąć tę zgodę: telefonicznie, mailowo, listownie lub osobiście.
ORGANIZATOR: (data i podpis) …………………………………………

KLIENT (data i podpis) ……………………………………

