UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
NR …………………….
ORGANIZATOR:
STUDIO RUCHU SK-ART KATARZYNA PRZĘCZEK
Ul. WIARUSA 44/18, 32-087
NIP: 945-168-38-91
NR WPISU ORGANIZATORÓW TURYSTYKI: Z/42/2016
UCZESTNIK OBOZU:

IMIĘ:…………………………………

NAZWISKO:………………………………………………

PESEL:…………………………………………
ADRES ZAMELDOWANIA: ……………………………………………………………………
TELEFON RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:………………………
DANE DOTYCZĄCE IMPREZY:
• NAZWA: OBÓZ TANECZNY LATO 2020
• MIEJSCE: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „NEPTUN” SIANOŻĘTY, UL. PROMENADA 1
• CZAS TRWANIA: 06.07. - 18.07.2020 r.
• DOJAZD: POCIĄG + AUTOKAR
• CENA CAŁOŚCI IMPREZY: 1690 zł

ŚWIADCZENIA:
- zakwaterowanie w ośrodku
- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja).
- transport
- wynagrodzenie opiekunów, instruktorów, szkoleniowców
- ubezpieczenie NNW uczestników wypoczynku
- warsztat taneczny
- liczne konkursy i zabawy z nagrodami
- dwie wycieczki rowerowe
- inhalacje solankowo-jodowe
- dyskoteka oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek
WARUNKI PŁATNOŚCI:
- osoba zgłaszająca udział w imprezie (uczestnik), zobowiązuje się zapłacić organizatorowi za zamówione miejsca w sposób następujący, (jeżeli
inaczej nie określa szczegółowa umowa):
• zaliczka w wysokości 390 zł lub cała kwota wpłacona do 2 dni po podpisaniu umowy
• 500 zł do 15.04.2020 r.
• 300 zł do 15.05. 2020 r.
• pozostała należność 500 zł zostanie wpłacona do 25.06.2020 r.
• zapłata będzie dokonana przez uczestnika gotówką lub na numer konta bankowego
W razie rezygnacji z uczestnictwa w obozie tanecznym organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonać potrąceń w sposób
określony niniejszymi warunkami:
•

zaliczka w wysokości 350 zł

•

25% ceny imprezy przy rezygnacji 21 dni przed rozpoczęciem imprezy

•

50% ceny imprezy przy rezygnacji 15 dni przed rozpoczęciem imprezy

•

75% ceny imprezy przy rezygnacji 8 dni przed rozpoczęciem imprezy

•

100% ceny imprezy przy rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy

Organizator może odstąpić od obciążenia uczestnika rezygnującego z imprezy w przypadku:
•

uczestnik w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniającą warunki w imprezie i przejmie jego obowiązki wynikające z
umowy,

•

z powodów losowych (udokumentowanych w formie pisemnej). Organizator może dokonać zwrotu uczestnikowi tą część ceny,
którą odzyska od kontrahenta nie realizując świadczeń dla tego uczestnika

Reklamacje związane z organizowanym obozem uczestnik może zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w trakcie lub do 30 dni od zakończenia
imprezy na adres organizatora.
Uczestnik obozu ma indywidualną możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.
Skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie z winy organizatora, nie uprawnia do żadnych zwrotów.
DANE DO PRZELEWU:
STUDIO RUCHU SK-ART
MBank: 54 1140 2017 0000 4502 1022 3719
KONIECZNIE W TYTULE ZAPŁATY: IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA WYJAZDU ORAZ DOPISEK: OBÓZ TANECZNY SIANOŻĘTY LATO 2020
RODZAJ I ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Uczestnicy obozu organizowanego przez STUDIO RUCHU SK-ART objęci są ubezpieczeniem NNW, zakres ubezpieczenia: w wypadku śmierci
lub trwałego uszczerbku na zdrowiu suma gwarancyjna 30.000 zł – wystawiona przez TUiR WARTA S.A. z siedzibą: 00-805 Warszawa,
ul. Chmielna 85/87.
Dodatkowo każdy uczestnik obozu najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem przekazuje organizatorowi wypełnioną przez rodziców/opiekunów
prawnych kartę kwalifikacyjną stanowiącą załącznik do przedmiotowej umowy.
W razie pytań lub trudności związanych z realizacją przedmiotowej umowy prosimy o kontakt telefoniczny: 606 – 632 – 976.
Z powodu zdarzeń losowych, wskutek których organizator nie mógłby przyjąć dzieci na obóz w ośrodku przedstawionym w ofercie,
zobowiązuje się przedstawić ofertę zastępczą w innym ośrodku o podobnym standardzie i tej samej cenie. W razie niezapewniania miejsc w
innym obiekcie organizator zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej kwoty oraz w przypadku odwołania imprezy z winy organizatora kary
umownej w wysokości 10% wartości umowy. Kara umowna nie dotyczy odwołania w przypadku braku odpowiedniej ilości osób.
Podstawą

prawną

umowy

jest

ustawa

o

imprezach

turystycznych

i

powiązanych

usługach

turystycznych.

Załączniki do umowy:

1. Karta kwalifikacyjna
2. Formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
DATA I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY: ………………………………………………………
PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ………………………………………………………
PODPIS I PIECZĘĆ ORGANIZATORA

