
UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

zawarta w dniu ….............................. w ….............................. pomiędzy Usługi Turystyczne Teresa 
Kario z siedzibą w Gładyszowie 70, 38-315 Uście Gorlickie, nr NIP 738 102 61 63
a

….............................................................. - rodzicem/opiekunem prawnym uczestnika wypoczynku,

 zamieszkałym....................................................................................................................., 

legitymującym się dowodem osobistym nr …..................................................................................... .

1. Zgłaszam udział mojego dziecka w (niepotrzebne skreślić):
● obozie jeździeckim
● zimowisku

w terminie ….................................................................. .

Nazwisko i imię ….................................................................................................................................

Data urodzenia.........................................................., PESEL …...........................................................

Miejsce urodzenia.................................................................

Adres zamieszkania ( miejscowość, ulica, kod pocztowy)....................................................................
 
…............................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna…..............................................................................

E-mail …..............................................................................................

Telefon dziecka …..................................................................................

Koszt turnusu …........................................................PLN

Zniżka 5% (dla stałych uczestników i rodzeństwa) w wysokości (w zaokrągleniu do pełnych

 złotych)   …............................PLN

Koszt turnusu po zniżce ….....................................................................PLN

2. Warunki Uczestnictwa:

● zapisanie dziecka telefonicznie lub mailowo na listę wstępną
● przesłanie na adres organizatora wypełnionej karty kwalifikacyjnej oraz kserokopii 

szczepień z książeczki zdrowia dziecka – organizator potwierdza zakwalifikowanie na 
wybrany turnus

● zawarcie Umowy – zgłoszenia
Warunkiem wpisania na listę uczestników  wypoczynku jest przesłanie podpisanej Umowy –
zgłoszenia (2  egzemplarze) na adres organizatora oraz wpłaty 30 % zadatku na konto: 
Usługi Turystyczne Teresa Kario 33 1140 2004 0000 3602 7197 4380. Zadatek nie 



podlega zwrotowi (wyjątek pkt. 3). O przyjęciu na turnus decyduje data wpłynięcia zadatku 
na konto organizatora. Organizator odsyła jeden podpisany egzemplarz umowy.

● uiszczenie dopłaty  najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu
● dostarczenie w dniu rozpoczęcia wypoczynku podpisanego Oświadczenia covidowego
● dostarczenie podpisanego przez uczestnika i rodzica regulaminu wypoczynku.

3. Rezygnacja z imprezy:
●  w terminie ponad 50 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – zwrot 100% wpłaty
● 49 – 15 dni - potrącenie 30% ceny wypoczynku
● poniżej 15 dni – potrącenie 50% ceny wypoczynku

4. Odwołanie imprezy:
● organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku do 7 dni przed terminem z 

przyczyn niezależnych od organizatora (decyzja władz państwowych), uczestnikowi nie 
przysługuje wówczas odszkodowanie a jedynie zwrot całości wniesionej opłaty

5. Cena wypoczynku obejmuje:
● fachową opiekę instruktorską w trakcie zajęć z końmi 

● ubezpieczenie NW (90 000 PLN) 

● opiekę medyczną  

● opiekę pedagogiczną 

● zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych z łazienką (wc, prysznic, ciepła woda)

● 4 posiłki dziennie

● 1,5 lub 3 godz. jazdy dziennie (w zależności od wybranego wariantu)

● program wypoczynku ( szkolenie teoretyczne – przygotowanie do biwakowania z końmi, 
wycieczki konno – rowerowe, gry terenowe, zabawy, ogniska, mini zawody jeździeckie)

6. Integralną częścią umowy jest Regulamin obozu jeździeckiego.

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem oraz regulaminem 
wypoczynku, przyjmuję go do wiadomości i przestrzegania co potwierdzam swoim podpisem.
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania 
jazdy konnej oraz zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jazdy konnej i następstw 
nieszczęśliwych wypadków z nią związanych.

….............................................................                         ….....................................................
        pieczęć i podpis organizatora                                                     podpis klienta

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U.Z 2002 r. NR 101, poz.926) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
wyżej wymienionych danych osobowych przez Usługi Turystyczne Teresa Kario.

…........................................................
podpis klienta                  


