UMOWA /warunki uczestnictwa w zimowiska
Zawarta w dniu …….…………… w Kędzierzynie-Koźlu
pomiędzy………………………………....…………………….., zamieszkałym
w…………………………………………, przy ulicy
…………….........................………………………………...……………………..
zwanym dalej Zgłaszającym, a ANMA-TUR Maria Turczeniewicz z siedzibą w
Kędzierzyn-Koźle 47-220 ul.Jana Matejki 33/I , NIP: 749-152-83-97, zwanym dalej
Organizatorem, reprezentowanym przez Marię Turczeniewicz, wpis do rejestru
organizatorów turystyki nr 128 .
Zgłaszający oświadcza, że jest prawnym opiekunem osoby zgłaszanej na zimowisko,
zwanej dalej Uczestnikiem. Dane Uczestnika znajdują się w Karcie Kwalifikacyjnej,
która jest integralną częścią niniejszej umowy.
Imię i nazwisko uczestnika: ................................................................................
Umowa dotyczy zimowiska w Istebnej w terminie:

□ 1 turnus- od 29.01- 04.02.2022r.
□ 2 turnus- od 06.02- 12.02.2022r.

§1
Organizator zobowiązuje się do organizacji zimowiska zgodnie z programem i z
warunkami uczestnictwa. Integralną częścią umowy są : program imprezy łącznie z
ofertą.
§2
Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa,
wypełnieniu Karty Kwalifikacyjnej oraz po wpłaceniu opłaty za wyjazd przez
Zgłaszającego.
§3
Aby zostać uczestnikiem zimowiska należy dostarczyć na adres Organizatora wypełnioną
kartę kwalifikacyjną.
§4
Opłata za zimowisko wynosi 1640 zł.
Cena obejmuje atrakcje zawarte w programie zimowiska, ubezpieczenie, przejazd
autokarem,zakwaterowanie, wyżywienie,opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry pedagogicznej oraz instruktorów narciarstwa.
Opłatę należy wnieść w dwóch ratach:
1 rata – 500 zł. do 10.12.2021r.
2 rata – dla 1 turnusu do 10.01.2022r.
dla 2 turnusu do 15.01.2022r.
Opłat należy dokonywać na rachunek:
ANMA-TUR
Nr rachunku: 29 1240 1659 1111 0010 3092 9783

§5
W przypadku rezygnacji zgłoszonej telefonicznie lub e-maliowo z uczestnictwa w
zimowisku po 10.01.2022r. zostaje zwrócone 30 % całkowitego kosztu zimowiska ,
chyba że na miejsce osoby rezygnującej zostanie zapisany przez opiekunów osoby
rezygnującej inny uczestnik nie zgłoszony dotychczas. W takim wypadku zostanie
zwrócone 100% poniesionych kosztów.
§6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych,
w szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy
sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników zimowiska. Organizator nie
odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania zimowiska, które powstały
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje
państwowe, strajki oraz inne siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność
odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.
§7
Uczestnik zimowiska zobowiązuje się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować
się do poleceń wychowawców i instruktorów narciarstwa, przestrzegać regulaminu
ośrodka i pokryć ewentualne szkody zaistniałe wskutek swojego działania na jego terenie
lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić papierosów,
nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać pokoje w porządku i
czystości. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach
uczestnik może zostać wydalony z zimowiska do domu na koszt rodziców. W przypadku
wydalenia Uczestnika z zimowiska, opłata za zimowisko nie jest zwracana.
§8
Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez
Organizatora danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997.
§9
Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do 30 dni po zakończeniu
zimowiska w siedzibie Organizatora.
§10
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. .
§11
Niniejsza umowa sporządzona została zgodnie z art.14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o
usługach turystycznych oraz przepisami kodeksu cywilnego.
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