UMOWA
O UDZIAŁ W OBOZIE MŁODZIEŻOWYM „GOLDEN GATE SUMMER CAMP 2021”

zawarta dnia ............................. w Tarnowskich Górach pomiędzy Szkołą Języka Angielskiego
"Golden Gate" s.c. w Tarnowskich Górach, zwaną dalej Organizatorem, reprezentowaną przez
.......................................................
a
.......................................................... zam. ..............................................………...................
Opiekunem reprezentującym małoletniego ............................................................................
zwanego dalej Uczestnikiem
§1
1.
Organizator przyjmuje Uczestnika na młodzieżowy obóz językowo-sportowy w Człuchowie
w turnusie trwającym:
od dnia 04.07.2021 do dnia 17.07.2021
od dnia 18.07.2021 do dnia 31.07.20211
2.
Szczegółowe zasady pobytu oraz program obozu i świadczenia organizatora określa ulotka
stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i Regulamin Uczestnictwa, stanowiący
Załącznik nr 2, który Opiekun/Uczestnik otrzymuje.
3.
Opiekun wskazuje następujące dane Uczestnika:
a)
adres (z kodem pocztowym)
…………………………….........................……................….....................................
b)
data i miejsce urodzenia
...............................................……......…..…...........................................................
c)
imiona rodziców
..................................................................……......….............................................
d)
nr telefonu
................................…………………………………………..……………………..…..
e)
nr legitymacji
...............................................................................................................................
f)
nr PESEL
……………………………………………………………………………………..……..
g)
adres e-mail
..............................................................................................................................

1.
2.

3.

1

§2
Cena za udział Uczestnika w obozie wynosi kwotę .................... złotych.
Wpłaty wymienionej w pkt. 1 ceny należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem
turnusu gotówką, przekazem pocztowym lub na konto Organizatora w ING Bank Śląski
o/Tarnowskie Góry nr 06 1050 1386 1000 0092 0732 2844.
Brak pełnej wpłaty w terminie do dnia określonego w ust.2 uprawnia Organizatora do
odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania i zachowania otrzymanego
zadatku.
niepotrzebne skreślić

§3
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych.
W sytuacji określonej w ust.1 Organizator zwróci Uczestnikowi otrzymane pełne wpłaty bez
jakichkolwiek potrąceń.

1.
2.

1.

2.





§4
Uczestnik może zrezygnować z udziału w obozie w każdej chwili zgłaszając o tym na
piśmie Organizatorowi i przedstawiając, jeśli jest niepełnoletni, zgodę Opiekuna.
Niestawiennictwo na miejscu zbiórki i w ciągu pierwszych 24 godzin od rozpoczęcia obozu
bez powiadomienia Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją.
W zależności od terminu wpływu do Organizatora pisemnej rezygnacji, potrącane są przez
Organizatora następujące należności:
Do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu – pełny zwrot kosztów
Do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu – 50 zł kosztów manipulacyjnych
Do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu – 20% ceny
Do 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu – 50% ceny

§5
Organizator nie odpowiada za brak realizacji świadczeń towarzyszących, które nie zależą od
niego.
§6
Uczestnik powinien posiadać przy sobie dowód wpłaty za obóz oraz kartę kolonijną wypełnioną
przez opiekunów i lekarza, chyba że dokumenty te zostały wcześniej przekazane organizatorowi.
§7
1.
Do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z zawarciem niniejszej umowy strony
przyjmują sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
2.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach - po jednym dla Opiekuna/Uczestnika i
Organizatora.

§8
Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT marża bez mojego podpisu.

Organizator:

Opiekun/Uczestnik:

