UMOWA NA ORGANIZACJĘ
PÓŁZIMOWISKA TANECZNEGO
Zawarta w dniu ........................................ pomiędzy :
Organizatorem wypoczynku Uczniowski Klub Tańca Sportowego DESTINATION,
ul. Nowogródzka 9/4, 82-300 Elbląg, tel. 511-912-289, e-mail: info@destination.elblag.pl
NIP 578-24-87-360
REGON 170405742
a
Opiekunem prawnym uczestnika półzimowiska,
Imię : …................................................Nazwisko:...............................................................
Adres zamieszkania ……………………………......................………………………………..
Telefon….......…………........…….......... mail ....................................................................
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja półzimowiska dla dzieci i młodzieży o nazwie
„Półzimowisko Taneczne DESTINATION”
2. Termin imprezy* : 22.01.2018r-26.01.2018r.
3. Miejsce organizacji półzimowiska: Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu, ul. Urocza 4,
82-300 Elbląg
4. Wiek uczestników: od 5 lat do 19 lat
5. Cena 450,00 zł brutto (czterysta pięćdziesiąt złotych) za każdego uczestnika półzimowiska.
6. Cena zawiera wyżywienie (2 posiłki dziennie: II śniadanie, obiad), zajęcia taneczne z
instruktorami, wejścia i przejazdy na wszystkie atrakcje. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
w programie półzimowiska z przyczyn od niego niezależnych. Cena zawiera również ubezpieczenie
NNW dla uczestników półzimowiska.
7. Dane uczestnika półzimowiska:
Nazwisko:……………………………….........…. Imię:..........................................................
Data urodzenia: …...........................................Pesel:.........................................................
Adres zameldowania:..........................................................................................................
Adres zamieszkania:...........................................................................................................
8. Harmonogram płatności:
Zaliczka : 200,00 zł płatna do 20.12.2017 r. rezerwująca miejsce.
Pozostała należność: 250,00 zł płatna do 16.01.2018 r. na konto UKTS Destination.
UWAGA brak ww płatności w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w
Półzimowisku Tanecznym DESTINATION.
9. Sposób zapłaty: przelewem na konto Bank MILLENNIUM S.A.
nr konta: 30 1160 2202 0000 0001 5087 8720
Tytułem: imię i nazwisko dziecka, półzimowisko 2018
10. W razie rezygnacji z udziału w półzimowisku klient ma prawo domagać się zwrotu poniesionych
kosztów na następujących warunkach:
- bez względu na termin rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi;
- do 20 dni przed rozpoczęciem półzimowiska zwracane jest 50% wpłaconej kwoty (nie wliczając
bezzwrotnej zaliczki)
- od 10 do 20 dni przed rozpoczęciem półzimowiska organizator potrąca 90% wpłaconej kwoty (nie
wliczając bezzwrotnej zaliczki)
- na 10 i mniej dni przed rozpoczęciem półzimowiska organizator potrąca 100% wpłaconej kwoty

UWAGA
Informacja o rezygnacji dostarczona na piśmie podczas treningu – decyduje data
dostarczenia pisma !
lub mailem decyduje data i godz. otrzymania maila, adres do przesłania informacji
info@destination.elblag.pl
11. Prawny opiekun uczestnika może w razie rezygnacji z półzimowiska przekazać prawa do
uczestnictwa w półzimowisku osobie trzeciej informując pismem lub mailem o tym fakcie
organizatora. Osoba trzecia nabiera praw do przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy z
organizatorem. Po podpisaniu umowy wpłacona kwota przechodzi na osobę trzecią , Organizator
nie ingeruje i nie rozstrzyga rozliczeń pomiędzy stronami przekazującymi między sobą prawa do
udziału w półzimowisku.
12. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń /np.
spóźnienie się na rozpoczęcie półzimowiska, skrócenie pobytu, rezygnacja z wybranych zajęć
przewidzianych przez program.
13. Umowa rozumiana jest jako podpisana po dokonaniu przez Klienta wpłaty rezerwującej miejsce
za ww. półzimowisko w ustalonym wyżej terminie. Brak wpłaty rezerwującej jest równoznaczny z
odstąpieniem od umowy.
14. Uczestnik półzimowiska zobowiązany jest do przestrzegania w czasie trwania półzimowiska,
obowiązujących na nim zasad, w szczególności dotyczy to: całkowitego zakazu palenia tytoniu,
picia napojów zawierających alkohol, zażywania środków odurzających, negacji zachowań
agresywnych i wulgarnych.
W przypadku łamania zasad obowiązujących w placówce w stosunku do uczestników mogą zostać
wyciągnięte sankcje w postaci: oficjalne upomnienie na forum półzimowiska lub/i wydalenie z
półzimowiska na koszt rodzica/opiekuna.
15. Nieodłączną część umowy stanowi Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Półzimowiska
16. Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość wszystkich swoich danych
zawartych w niniejszej Umowie.
17. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością
UKTS Destination, w trybie art. 10. pkt. 2. Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. O oświacie drogą
elektroniczną. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
dla potrzeb niezbędnych organizatorowi UKTS Destination (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia
1997 r. O ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883). Wyrażam zgodę na publikowanie
wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, zawierającej
zdjęcia z przebiegu zajęć organizowanych przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego Destination.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

.............................……………………
Miejscowość, data

........………………………….............
podpis prawnego opiekuna

……………………………….
pieczęć i podpis Organizatora

