…..............
Warszawa Dnia:

UMOWA
O UDZIAŁ W RODZINNYM WYJEŹDZIE TENISOWYM
KAMSPORT STAR-DADAJ 2020
ORGANIZATOR: Kamsport Grzegorz Kamarowski ul. Magellana 8/46 02-777 Warszawa
NIP: 95121741 79 REGON: 145945113
TERMIN WCZASÓW: 19.07.2020 – 25.07.2020
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Hotel Star Dadaj Resort & Spa 11-010 Barczewo Ramsowo
ILOŚĆ NOCLEGÓW: 6
FORMA WYPOCZYNKU: wczasy
DOJAZD: własny
WYŻYWIENIE: 3 x dziennie
DATA ROZPOCZECIA: 19.07.2020 godzina: 15:00 ( rozpoczęcie doby hotelowej )
DATA ZAKONCZENIA: 25.07.2020 godzina 12:00 ( zakończenie doby hotelowej )
CENA IMPREZY: 1849 zł dorosły z pakietem szkolenia tenisowego 11 h z trenerem + 5 wolne gry
1099 zł dziecko z pakietem szkolenia 6h z trenerem
•

W przypadku rezerwacji pokoju 1 osobowego obowiązuje dopłata - 250 zł
DANE UCZESTNIKA/ÓW

LICZBA UCZESTNIKÓW ZE SZKOLENIEM:........ LICZBA UCZESNIKÓW BEZ SZKOLENIA …...

1)IMIĘ I NAZWISKO: …......................................................................................
DATA URODZENIA ……………………………… MIEJSCE URODZENIA………….………….
ADRES ZAMIESZKANIA...................................................................................................................
TELEFON…………………………………
ADRES E-MAIL……………………………...........
Rozmiar T-shirt damski/męski: S M L XL XXL ( zaznaczyć właściwe )
Poziom gry: w latach …. lub ITN/NTRP …. lub od początku/ podstawowy/ średni/ zaawansowany

2)IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………
DATA URODZENIA ……………………………… MIEJSCE URODZENIA………….………….
ADRES ZAMIESZKANIA...................................................................................................................
TELEFON…………………………………
ADRES E-MAIL……………………………...........
Rozmiar T-shirt damski/męski: S M L XL XXL ( zaznaczyć właściwe )
Poziom gry: w latach …. lub ITN/NTRP …. lub od początku/ podstawowy/ średni/ zaawansowany
POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW PROSZĘ WPISAC W ZAŁĄCZNIKU NR 1
PŁATNOŚĆ podsumowanie = …...........................................= …...............zł
ZALICZKĘ W WYSOKOŚCI 500 PLN NALEŻY WPŁACIĆ W CIĄGU 7 DNI OD
PODPISANIA UMOWY, DOPŁATA CAŁOŚCI …................... ZŁ DO 05.07.2020
DANE DO PRZELEWU:
KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI
ul. Magellana 8/46 02-777 Warszawa
nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7411 8700
Informacje które należy zawrzeć w tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika oraz data
wyjazdu.
UMOWĘ SPORZADZONO W DWÓCH JEDNATKOWYCH EGZEMPLARZACH, PO JEDNYM
DLA KAŻDEJ ZE STRON.
…............................................................

…..............................................

MIEJSCOWOŚĆ /DATA PODPIS UCZESTNIKA

PODPIS I PIECZĄTKA
ORGANIZATORA

ZGODY:

1) *Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych w związku z organizacja obozu sportowego, kontaktu przed, w trakcie oraz po
wyjeździe w celach organizacyjnych tzn. na potrzeby rezerwacji miejsc hotelowych, transportu i innych
czynności zwianych z organizacją wyjazdu na który się zapisałem – ta umowa. Podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia umowy oraz późniejszej organizacji wyjazdu. Zostałem
poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych , ich poprawiania oraz
zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest firma Kamsport Grzegorz Kamarowski ul.
Magellana 8 m 46, 02-777 Warszawa NIP: 951 217 41 79. Kontakt z administratorem danych: 608 670 361
lub info@kamsport.pl

…………………………………………
data/podpis
2) *Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenia i publikowanie swojego wizerunku (w
formie fotograficznej i/lub filmowej) przez Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. – Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn.
Zm.. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że zgoda dotyczy fotografii i/lub materiałów filmowych
przedstawiający jego wizerunek, dokumentujących wszelkie formy zajęć podczas imprezy
organizowanej przez Organizatora. Rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku w
formie fotografii i/lub materiałów filmowych może być realizowane bez ograniczeń czasowych za
pośrednictwem dowolnego medium.
…………………………………………
data/podpis
Oświadczenie dotyczące atrakcji wodnych – dotyczy tylko wyjazdów dla dorosłych Star Dadaj
3)*Ja niżej podpisany oświadczam, iż dobrowolnie i na własną odpowiedzialność biorę udział w
organizowanej przez firmę Kamsport atrakcjach wodnych w postaci pływania na skuterze wodnym
i/lub holowanym kole. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania podanych przez
organizatora zasad bezpieczeństwa oraz wskazówek obsługi. Oświadczam, że: - świadomy
własnych umiejętności biorę udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku
osoby niepełnoletniej podpisuje prawny opiekun
…………………………………………
data/podpis

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH WAKACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI
1. Zawarcie umowy z KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI zwanym dalej
ORGANIZATOREM, następuje w chwili podpisania przez Uczestnika "Umowy o udział w
imprezie organizowanej przez KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI, której integralną
częścią jest oferta oraz niniejsze "Warunki uczestnictwa w imprezach
organizowanych” przez KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI zwanej dalej "Warunkami".
2. Uczestnik zobowiązany jest w terminie określonym w umowie dokonać należnych opłat na konto
lub u samego Organizatora:
a) zaliczkę w wysokości określonej w umowie w momencie podpisywania umowy,
b) pozostałą sumę – w nieprzekraczalnej dacie określonej w umowie.
3. Rezygnacja z imprezy może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia, złożonego
bezpośrednio u Organizatora. O wysokości kosztów
ponoszonych przez Uczestnika rezygnującego z imprezy, decyduje data przyjęcia oświadczenia o
rezygnacji przez Organizatora. Miejsce zwolnione w
wyniku rezygnacji Uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Koszty ponoszone przez Uczestnika w razie rezygnacji z imprezy:
a) kwota zaliczki wpłaconej przy podpisaniu mowy (nie więcej niż 30% ceny wyjazdu), w
przypadku rezygnacji w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b) 50% całkowitej ceny imprezy, w przypadku rezygnacji w terminie 14 dni i krótszym przed datą
rozpoczęcia imprezy, bądź obciążenie kosztami
faktycznie poniesionymi (nawet do 100%).
5. Potrącenia określone w pkt. 4. dokonywane będą bez względu na termin podpisania umowy.
6. Ewentualne zwroty wpłat dokonuje Organizator w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
7. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Uczestnikowi nie przysługują odsetki od
wpłaconych kwot.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (np. terminu imprezy, formy
dojazdu itp) z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas Organizator ma obowiązek niezwłocznie
powiadomić Uczestnika o ewentualnej zmianie. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić
Organizatora o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z imprezy w terminie do trzech dni
od daty przyjęcia powiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako
akceptacja nowych warunków umowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy, o czym niezwłocznie powiadomi
Uczestnika, wówczas Organizator zwraca pełną wpłaconą kwotę.
10. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w
czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
….......................................
Podpis

11. Uczestnik ma obowiązek okazania organizatorowi dowodu wpłaty najpóźniej do 14 dni przed
terminem rozpoczęcia imprezy.
12. Każdy Uczestnik imprezy jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych
wypadków podczas trwania imprezy.
(ewentualną szkodę należy zgłosić Organizatorowi w przeciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy
w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu)
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły
wyższej, której uniknięcie nie leży w mocy Organizatora oraz za rzeczy pozostawione w miejscu
pobytu.
14. Jeżeli z winy Organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub jakość tych
świadczeń rażąco odbiega od jakości wynikającej z treści zawartej umowy/oferty - Organizator
przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu
części wniesionych opłat za usługę. Niezrealizowanie programu zawartego w ofercie może nastąpić
jedynie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Organizatora, np. niesprzyjające warunki
atmosferyczne, za co Organizator nie odpowiada. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być
wniesione niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od zakończenia imprezy.
15. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze stratami
materialnymi wynikającymi z naumyślnie wyrządzonych szkód przez Uczestnika.
16.W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. kataklizmy, nieszczęśliwe
wypadki czas trwania imprezy wydłuży się, wówczas Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia
kosztów związanych z niezbędnym pobytem Uczestnika w miejscu wypoczynku.
17. W przypadku dobrowolnego opuszczenia imprezy przez Uczestnika - Organizator nie zwraca
wpłaty i nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z transportem itp.
18. Sprawy nie ujęte w niniejszych warunkach będą rozpatrywane indywidualnie przez właściciela
KAMSPORT GRZEGORZ KAMAROWSKI lub upoważnionego przez niego
pracownika w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Rodzica/opiekuna.

…...........…...................................
data i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 1

DANE POZOSTAŁYCH UCZESTNIKA/ÓW
3) IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………DATA
URODZENIA ……………………………… MIEJSCE UR………….……………………………
ADRES ZAMIESZKANIA
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………
Rozmiar T-shirt damski/męski: S M L XL XXL ( zaznaczyć właściwe )
Poziom gry: w latach …. lub ITN/NTRP …. lub od początku/ podstawowy/ średni/ zaawansowany
4) IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………DATA
URODZENIA ……………………………… MIEJSCE UR………….……………………………
ADRES ZAMIESZKANIA
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………
Rozmiar T-shirt damski/męski: S M L XL XXL ( zaznaczyć właściwe )
Poziom gry: w latach …. lub ITN/NTRP …. lub od początku/ podstawowy/ średni/ zaawansowany
5) IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………DATA
URODZENIA ……………………………… MIEJSCE UR………….……………………………
ADRES ZAMIESZKANIA
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………
Rozmiar T-shirt damski/męski: S M L XL XXL ( zaznaczyć właściwe )
Poziom gry: w latach …. lub ITN/NTRP …. lub od początku/ podstawowy/ średni/ zaawansowany
6) IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………DATA
URODZENIA ……………………………… MIEJSCE UR………….……………………………
ADRES ZAMIESZKANIA
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………
Rozmiar T-shirt damski/męski: S M L XL XXL ( zaznaczyć właściwe )
Poziom gry: w latach …. lub ITN/NTRP …. lub od początku/ podstawowy/ średni/ zaawansowany

