ZGŁOSZENIE – UMOWA
Nazwisko i Imię........................................Data urodzenia..................PESEL..............................
Adres zamieszkania z kodem pocztowym....................................................................................
.................................................tel. kontakt.....................................email......................................
Dotyczy obozu tenisowego w Muszynie w terminie 13-23 lipiec 2017
zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie
Cena obozu - 1900 zł (100 zł rabat dla stałych klientów- uczestników szkółek, którzy dokonali rezerwacji do
końca miesiąca luty 2017)
Terminy wpłat zaliczek:
1. 200 zł – w celu rezerwacji miejsca
2. 800 zł- do końca miesiąca kwiecień 2017
3. pozostała kwota + 100 zł (kaucja zwrotna) do końca roku szkolnego 2017.
Brak wpłaty zaliczki w określonym terminie może być rozumiane jako rezygnacja
z uczestnictwa w obozie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie nie ma możliwości zwrotu
dotychczas dokonanych wpłat/zaliczek (z wyjątkiem gdy osoba rezygnująca zaproponuje kogoś
na swoje miejsce). Przypadki losowe mogą zostać indywidualnie rozpatrzone.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty ceny w przypadku nieprzewidzianych zmian cen paliwa,
wysokości podatku i innych czynników mających bezpośredni wpływ na koszt organizacji obozu, jak
również do odwołania imprezy- w takich przypadkach organizator przedstawi nowe warunki, a w razie ich
odrzucenia zobowiązuje się do zwrotu całości wpłat dokonanych przez uczestnika
(od zwracanych kwot nie przysługują odsetki).
Organizator w porozumieniu z radą pedagogiczną ośrodka jest upoważniony do usunięcia z obozu
uczestników w sposób rażący łamiących ogólnie pojmowane zasady współżycia społecznego, będących w
posiadaniu jakichkolwiek używek (lub pod ich wpływem), stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa
innych obozowiczów lub własnego- bez zwrotu kosztów za niewykorzystaną część obozu. Rodzice (prawny
opiekun) w takim przypadku są zobowiązani do bezzwłocznego odebrania dziecka z obozu na własny koszt.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelki sprzęt elektroniczny zabierany na obóz przez
uczestników, niezwiązany z tematyką obozu (telefony, konsole do gier, tablety, laptopy itp.).
Zapoznałem się i akceptuję warunki uczestnictwa w w/w obozie tenisowym.
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgłaszam udział dziecka w imprezie.

data......................organizator.................................podpis klienta..........................

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy wypełnić poniższe oświadczenie:
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu, jednocześnie na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97.o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883).

Dane kupującego:.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
data..................................

podpis..................................

