
Umowa - Zgłoszenie 
 

Organizator: Biuro Turystyczne „Kolonienasportowo” Piotr Nowak 

Adres: ul. Zakopiańska 81 60-467 Poznań 

NIP: 9720554725 

REGON: 630183234 

Bank BZ WBK  46 1090 1854 0000 0001 3080 9725 

Nr wpisu do rejestru organ. tur. woj. wlkp. 676 
 

Osoba zawierająca umowę: 

Imię i Nazwisko 

....................................................................................................................................................... 
 

Adres zamieszkania: 

....................................................................................................................................................... 
 

Telefon kontaktowy i e-mail 

....................................................................................................................................................... 

 

Dane uczestnika kolonii: 

Imię i Nazwisko............................................................................................................................ 
 

Adres zamieszkania 

....................................................................................................................................................... 
 

Data urodzenia ............................................................................................................................. 

 
Proszę o umieszczenie mojego dziecka na liście uczestników „Kolonienasportowo”  

w O.W. „Sosnówka” Zgorzałe w terminie od 25.06 – 06.07.2016r, warunkiem wpisania uczestnika 

na listę jest przesłanie droga e-mailową wypełnionej i podpisanej umowy/ zgłoszenia.  

Koszt wypoczynku 1560,00 zł (dla stałych uczestników 1500,00 zł)  

Terminy wpłat:: do 15.05.2016r w kwocie: 750,00 zł; całość do dnia: 15.06.2016r. w tytule proszę 

wpisać imię i nazwisko dziecka. 

1. W przypadku rezygnacji zgłoszonej e-mailowo i telefonicznie z uczestnictwa w kolonii do 

15.05.2016r zapłacona zaliczka zostaje zwrócona w całości, po tym terminie zostaje zatrzymana w 

związku z opłatami rezerwacyjnymi, które organizator musi ponieść. Po 15.06.2016r zostaje zwrócone 

30 % całkowitego kosztu kolonii w przypadku rezygnacji, chyba że na miejsce osoby rezygnującej 

zostanie zapisany przez opiekunów osoby rezygnującej inny uczestnik nie zgłoszony dotychczas (w 

podobnym wieku i tej samej płci), w takim wypadku zostaje zwrócone 100 % poniesionych kosztów.  

2. Niniejsza umowa wraz z kartą uczestnika stanowią integralną część umowy  

3. Stronami umowy są organizator i osoba zgłaszająca uczestnika. 

4. Uczestnik pobiera ze strony internetowej kolonienasportowo.pl  Kartę kwalifikacyjną Uczestnika 

Kolonii, którą wypełnia i dostarcza organizatorowi w dniu wyjazdu – 25.06.2016r. Zbiórka godz. 8.00 

ul. Strzeszyńska/ ul. Krynicka parking przy SP nr 62 w Poznaniu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

Oświadczenie: 

Ja niżej podpisana/y, jako opiekun uczestnika imprezy oświadczam, że przez cały czas trwania 

kolonii uczestnik podporządkuje się zaleceniom i wskazówkom wychowawców. Potwierdzam 

prawdziwość danych zawartych w powyższym zgłoszeniu – umowie własnoręcznym podpisem. 

 

podpis i pieczęć organizatora                                   data, podpis opiekuna (osoby zgłaszającej)  

 

       …………………………………………… 


