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Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  

  

Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/65/2019  

  

  

Umowa w uczestnictwie w obozie „Aktywna Rodzinka”  

Zawarta dniu …………………pomiędzy:  

    

Frajda Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Senatorska 17/7 30-106 Kraków, NIP  

677-244-44-21, REGON 383565610, KRS 0000789790 reprezentowaną przez Ewę  

Szybowską i Artura Szybowskiego - właściciela, 

Zwaną dalej Organizatorem, a  

Uczestnikiem:  

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………….  

Adres Zamieszkania: ………………………………………………………….  

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

Nr PESEL:………………………………………………………………………  

§1  

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w obozie „Aktywna Rodzinka” 

zorganizowanym przez Organizatora.  

2. Obóz zostanie zorganizowany w:  Limba Grand&Resort ul.Kośne Hamry 15c, 34-520 

Poronin  

3. Termin Obozu: 01.02.2020-07.02.2020 

4. Liczba miejsc przewidziana dla Uczestników jest ograniczona. O możliwości zawarcia  

Umowy decyduje kolejność zgłoszeń.  

§2  

1. Udział w Obozie jest odpłatny, a wszelkie płatności wynikające z zawartej Umowy 

dokonane zostaną przez Uczestnika zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.  

2. Opłata za Obóz (na którą składają się koszty pobytu 1 Uczestnika, zakwaterowania, 

wyżywienia i programu wyjazdu, ubezpieczenia NNW) wynosi 1590,00 zł (słownie: 

tysiąc pięćset dziewiećdziesiąt złotych) brutto i uiszczona zostanie przez Uczestnika 

najpóźniej w terminie do dnia 12.01.2020r.  
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3. Wpłata zadatku w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) nastąpi w ciągu 5 

(pięć) dni od dnia zgłoszenia na numer konta 35 1050 1445 1000 0090 8063 5403. 

Zadatek nie podlega zwrotowi.  

4. Pozostała część opłaty w kwocie 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt  złotych) 

brutto na numer konta 35 1050 1445 1000 0090 8063 5403, nastąpi najpóźniej w terminie 

do dnia 12.01.2020r. Dane odbiorcy: Frajda Travel Sp. z o.o.  – w tytule przelewu należy 

wpisać imię i nazwisko Uczestnika i nazwę wybranego wyjazdu (np. Kuba Kowalski 

obóz Aktywna Rodzinka)  

5. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkować będzie możliwością wypowiedzenia 

niniejszej Umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym.   

§3  

1. Uczestnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Obozie jedynie po spełnieniu 

następujących warunków:  

a) dokonał wszelkich płatności wynikających z Umowy;  

b) uczestnik w dniu rozpoczęcia Obozu posiada aktualny, paszport, dowód osobisty, lub 

inny dokumenty pozwalający na identyfikację Uczestnika;  

2. Uczestnik w dniu rozpoczęcia Obozu nie  posiada przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.  

3. W przypadku, w którym nie został dopełniony jakikolwiek z wymogów określonych  w 

§3 ust. 1,Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Obozie. Uczestnikowi nie 

przysługuje w takiej sytuacji uprawnienie do żądania zwrotu jakiejkolwiek kwoty 

wpłaconej na rzecz Organizatora.  

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację Obozu w następujących 

obszarach:  

a) zakwaterowania w pokojach, 

b) opieki nad Uczestnikiem 24godz./dobę,   

c) 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacje),  

d) realizacji programu Obozu,  

§4  

Uczestnik posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne  w ZUS/KRUS inne * oraz posiada 

prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.  
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§5 

Dane kontaktowe:     

1. Ze strony Organizatora: Ewa Szybowska, Artur Szybowski tel. 501036604, e-mail:  

szkola.aligator@gmail.com.  

2. Ze  strony  Opiekuna:  ………………………  tel.  ………………….., 

email: ………………………  

§8  

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Frajda Travel Sp. z o.o. z siedzibą w 

Krakowie ul. Senatorska 17/7 30-106 Kraków, NIP 677-244-44-21. Uczestnikom przysługuje 

prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, 

aktualizacji, uzupełniania lub usuwania.  

1. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przez 

Organizatora do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach 

internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony 

podczas prowadzenia wszelkich form zajęć prowadzonych podczas obozu.  

2. Cofnięcie zgody, o której mowa w §8 ust. 2 może nastąpić w każdym czasie poprzez 

napisanie stosownego oświadczenia i przesłanie na adres Organizatora. Cofnięcie zgody 

obowiązuje od daty otrzymania przez stosownego oświadczenia woli.  

§9  

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron.  

  

  

Organizator                                                                                  Uczestnik 

……………………………                                                            ………………………  

  


