UMOWA - ZGŁOSZENIE
OBÓZ I AM / JESTEM
TARASKA: 12 – 21.07.2017
Numer rezerwacji (wypełnia biuro):
Data zawarcia umowy:
Zawierający umowę (imię i nazwisko):
Dane kontaktowe
numer telefonu rodziców/opiekuna pr.:
numer telefonu uczestnika:
e-mail rodziców/opiekuna prawnego:
e-mail uczestnika:
Uczestnicy
lp.

imię i nazwisko

data
urodzenia

adres zameldowania

zniżka/
dopłata

Cena
(zł)

1
2
suma
Faktura VAT - dane do wystawienia jeśli zgłaszający wyraża wolę otrzymania faktury:
Wpłaty
lp.

data wpłaty

kwota

pozostało

Uwagi:
Adres, pod którym przebywają
opiekunowie prawni podczas obozu:

INFORMACJA RODZICÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(operacje, ostatnie złamania, cukrzyca, choroby powodujące omdlenia i utraty przytomności itp.)
………………………………………………………………………………………............…………….........……………
…………………………………………………………………………………………………………….....................……
…………………………………………………………………………………………………………….....................……
…………………………………………………………………………………………………………….....................……
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej
opieki w czasie pobytu dziecka na obozie.

………………………………………………………………
(data) (podpis matki, ojca lub opiekuna prawnego)

INFORMACJA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ O SZCZEPIENIACH
lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień
Szczepienia ochronne (rok): tężec ……………, błonica ……………, dur ……………, inne………………………
UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
(data) (pieczątka i podpis / czytelny podpis lekarza lub pielęgniarki)

ORINOKO – ART & TRAVEL, UL. OPAWSKA 38 47-400 RACIBÓRZ
www.orinoko.pl biuro@orinoko.pl tel. +48 32 740 92 00, +48 502 557 238

Umowa imprezy turystycznej: I AM / JESTEM 12 - 21.07.2017
Niniejsza umowa zawarta jest przez Biuro Podróży „ORINOKO ART & TRAVEL” z siedzibą w Raciborzu przy ulicy
Opawskiej 38, zwane w dalszej części umowy „Organizatorem”.
Osoba zawierająca niniejszą umowę zwana jest w dalszej części „Klientem”.
W przypadku osób niepełnoletnich – w ich imieniu umowę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
OFERTA SZCZEGÓŁOWA
1. Obóz „I AM / JESTEM” trwa od 12 do 21 lipca 2017.
2. Odjazd z parkingu w Raciborzu przy ul. Armii Krajowej (na przeciwko kościoła p. w. św. Jana Chrzciciela) w dniu
12 lipca 2017 o godzinie 8:00. Zbiórka 20 minut przed odjazdem.
3. Organizator w ramach kosztów ponoszonych przez uczestnika zapewnia świadczenia:


Dojazd: z Rybnika/Raciborza/Gliwic/Katowic na miejsce obozu i z powrotem.



Zakwaterowanie: Centrum Promocji Zdrowia, Taraska 19A, 26-337 Aleksandrów (woj. łódzkie). Pokoje 2-,
3-, 4-osobowe w murowanych domkach letniskowych. Pełny węzeł sanitarny (toalety, łazienki z prysznicami)
o wysokim standardzie w osobnym budynku. W ośrodku znajdują się także 4 sale warsztatowe, boisko do
siatkówki oraz plac zabaw.



Pełne wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Zapewniamy też kiełbaski na ogniska i
prowiant na drogę powrotną. Uwaga: pierwszy posiłek w dniu wyjazdu: kolacja ok. godz. 18:00. UWAGA:
organizator zastrzega, że podczas trwania obozu wszystkie serwowane posiłki będą wegetariańskie.



Zajęcia merytoryczne i warsztatowe wraz z materiałami.



Opiekę kadry: instruktorów, kierownika obozu, wychowawców.

4. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1490 zł/os.
5. Rodzeństwu oraz uczestnikom poprzednich obozów letnich organizowanych przez Orinoko Art & Travel
przysługuje zniżka w wysokości 70 zł/os.
6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie wypełnionych dokumentów (umowyzgłoszenia) oraz wpłata zaliczki w wysokości 415 zł.
7. Pozostała część zapłaty powinna zostać uregulowana w dniach 26 czerwca - 7 lipca 2017.
Brak w/w wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w obozie i anulowanie rezerwacji (pobierana jest opłata
manipulacyjna w wysokości 445 zł/os.).
8. Płatności zaliczki oraz pozostałej należności można dokonać gotówką w biurze lub przelewem na konto:
ORINOKO - ART & TRAVEL, ul. Opawska 38, 47-400 Racibórz
mbank 48 1140 2004 00 00 37 02 37 98 322 4
Tytuł: imio na i nazw isk a ucze stnik ów, OBÓZ I AM / JESTEM, 12- 21. 07. 20 17
9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie (bez względu na powód rezygnacji) zwrot zaliczki i dokonanych
wpłat jest możliwy na następujących warunkach:
a) na 30 i więcej dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 445 zł/os.
b) na 14 - 29 dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 745 zł/os.
c) na 7 - 13 dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 970 zł/os.
d) na 3 - 6 dni przed wyjazdem - za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 1340 zł/os.
e) na 2 i mniej dni przed wyjazdem - za potrąceniem pełnej wpłaty w wysokości 1490 zł/os. (w przypadku osób
korzystających ze zniżek 1420 zł/os.)
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10. Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa w obozie ma prawo uzyskać zwrot wszystkich dokonanych wpłat pod
warunkiem znalezienia na swe miejsce innego uczestnika.
11. Organizator ma prawo odwołać imprezę na 14 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku nie zebrania
wystarczającej ilości uczestników. W takim wypadku uczestnikom zwraca się wszystkie pełne wpłaty.
12. W razie choroby dziecka podczas obozu wymagającej wysokich kosztów leczenia (antybiotyki, inhalatory, sprzęt
ortopedyczny itp.) zakupu stłuczonych okularów (wraz z kosztami wizyt u specjalistów na miejscu), lekarstw
alergicznych itp. ich koszty pokrywają rodzice/ opiekunowie prawni dziecka.
13. Rodzice/ opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na poddanie dziecka zabiegowi operacyjnemu
w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia jeśli taka jest decyzja lekarza (z natychmiastowym powiadomieniem
rodziców, przy czym brak możliwości kontaktu nie będzie opóźniał tych działań).
14. I AM / JESTEM jest przeznaczony dla osób umiejących bawić się bez używania środków odurzających alkoholu i jakichkolwiek narkotyków (w tym tzw. "dopalaczy")! W przypadku nie przestrzegania przez
uczestnika tego punktu organizator ma prawo wydalenia uczestnika na jego koszt, bez obowiązku zwrotu
poniesionych wpłat. Rodzice zobowiązani są w takim wypadku do zapewnienia własnej opieki przy
transporcie dziecka do domu w ciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez kierownika
obozu.
15. W trakcie trwania obozu w przypadku ew. odwiedzin uczestnicy niepełnoletni mogą być wydani pod opiekę
wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym).

Oświadczam, że zapoznałem się z II częścią umowy, którą stanowią ogólne warunki uczestnictwa w
imprezie turystycznej organizowanej przez "Orinoko - Art & Travel".
Złożenie podpisu/ w przypadku osób niepełnoletnich - podpisu ich rodziców lub opiekunów prawnych pod niniejszą
umową oznacza jednoczesną akceptację w/w "warunków ogólnych".
'

MIEJSCE I DATA

PODPIS ZAWIERAJĄCEGO UMOWĘ

PODPIS I PIECZĘĆ BIURA
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