
      Organizator:  Sport Active Wesoła M. Mikołajczuk

                         ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa Wesoła,  tel. 602 805 177         
      NIP: 118 -024 -07-80   REGON: 364623101
      Gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL  IDUNA  nr M 209712      
      dla  Akademii Sportu Wesoła,  www.sport-wesola.pl,                 
      biuro@sport-wesola.pl,  

UMOWA  ( nr rezerwacji ………………...….. )

Organizator: Sport Active Wesoła M.Mikołajczuk, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa-Wesoła
wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 
prowadzonego przez Marszałka Woj.Mazowieckiego.  Numer  wpisu 1774

Klient  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna): ………….………………………………………………………………………….

Nazwa i termin imprezy: Obóz  sportowo –  rekreacyjny z Akademią Sportu Wesoła   
od  16.08.2019 (pt)  do  25.08.2019 r. (nd)

Cena: 1.350,00 PLN (jeden tysiąc  trzysta pięćdziesiąt złotych polskich) przy wpłacie 
zaliczki do 15.04

lub 1.430,00 PLN (jeden tysiąc czterysta trzydzieści złotych) przy wpłacie  
zaliczki po 15.04.2019 

Miejsce realizacji imprezy: Ośrodek  wypoczynkowy  „Źabinka” , Żabinka 24,  11-612 Kruklanki

Program i warunki zgodne z ofertą dostępną na stronie www.sport-wesola.pl  oraz dodatkowe informacje zawarte w 
Warunkach Uczestnictwa. Wraz z Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku dostępną  także na stronie 
www.sport-wesola.pl  stanowią integralną część Umowy.

Dane uczestnika obozu letniego:

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………..……………………....

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………….….

Pesel: ………………………………………………………………………………….....….

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………...……..…….

Adres pobytu opiekuna                        
podczas trwania  wypoczynku: …………………...……………………………………………………………...……

Telefon i mail opiekuna prawnego: ………………………...……………………………………………………..……….

Warunki rezerwacji: zgodne z ofertą na stronie www.sport-wesola.pl oraz w Warunkach Uczestnictwa.

Sposób zapłaty: przelew na konto Raiffeisen Polbank S.A.nr: 12 1750 0012 0000 0000 3368 4107 

Klient podpisując umowę potwierdza, iż zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa oraz ofertą dostępną na stronie  www.sport-
wesola.pl oraz, że je akceptuje. Klient w okresie do 7 dni od zakończenia imprezy może złożyć reklamację dotyczącą 
nieprawidłowości w sposobie wykonania usługi pisemnie na adres siedziby organizatora lub na adres e-mail: biuro@sport-wesola.pl.

Klient oświadcza, że: został poinformowany, iż  administratorem danych osobowych jest Sport Active Wesoła M.Mikołajczuk,  ul. Błękitna 6a, 05-075 
Warszawa-Wesoła oraz, że ma możliwość dostępu do nich i poprawy. Dane te są  gromadzone w celu realizacji umowy. Wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych oraz dziecka – uczestnika   imprezy przez Sport Active Wesoła w celach realizacji umowy i marketingowych.

……………………………………………..              ..…………………………………………………….…..   
      miejscowość, data i podpis Klienta    miejscowość, data , pieczęć i podpis Organizatora     
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