
UMOWA

Ranczo u Edyho - Namestovo

w terminie  05.07 - 15.07. 2020,  zawarta pomiędzy:

 -.Organizatorem obozu jest Agencja Rekreacyjno-Usługowa "LOB" 30-122 Kraków, ul. Rydla 1/26 ,

 CentrumSportu  i Rekreacji "Cascada"  Kraków, ul. Szuwarowa 1 ,

 reprezentowana przez Piotra Kostucha -  Regon-356375158, NIP 944 142 0919 a,

.................................................................................................................................................................

( imię i nazwisko, adres zamieszkania)

 

..................................................................................................................................................................... 

 1. Termin: 05.07 - 15.07. 2020

 2.Miejsce obozu - Ranczo u Edyho – Namestovo Słowacja, 

 3.Zakwaterowanie:  Ranczo u Edyho. Pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami.

 4. Wyżywienie – 3 posiłki dziennie.

 5.  Zajęcia  sportowe:  nauka tenisa  w grupach  -  treningi  2  razy  dziennie  (wszystkie  poziomy  zaawansowania),
Zapewniamy rakiety tenisowe w cenie obozu. Treningi ogólnorozwojowe, siatkówka, koszykówka, piłka nożna.

 6. Dojazd i powrót na miejsce pobytu – autokarem lub mikrobusem.

 7. Agencja Rekreacyjno-Usługowa  "LOB" zapewnia:

-  kadrę pedagogiczną + instruktorów sportowych z uprawnieniami

-   zajęcia sportowe

-   ubezpieczenie KL i NNW 

8. Cena obozu - 1995 pln/os (dzieci i młodzież), 2050 pln/os (dorośli).

9. Zaliczka wynosi 800 pln/os (opłata rezerwacyjna) -  nie podlegająca zwrotowi. 

10. Wpłaty uzupełniające zaliczkę należy dokonywać do 4 maja 2020

     w  Centrum "Cascada" Kraków, ul. Szuwarowa 1 (kort tenisowy)   lub na  konto:

     MBANK nr    98114020170000440212920643.

11. W przypadku rezygnacji z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Agencji "LOB" 

       dokonywane są  następujące  potrącenia:

 a/ zaliczka 800 pln/os nie podlega zwrotowi (opłata rezerwacyjna),

 b/ na 10 dni przed terminem wyjazdu 90% ceny wartości imprezy nie podlega zwrotowi.

12. Klient zobowiązany jest do przestrzegania terminów dokonywania wpłat uzupełniających.

13. Każdy uczestnik winien posiadać wypełnioną Kartę uczestnika obozu (w załączeniu) z podaniem następujących
danych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (telefon), informacja Rodziców o stanie zdrowia, nr
paszportu. Należy zabrać ze sobą aktualny paszport.

14. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu (przekazujemy w załączeniu) i będą ponosić
odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego zachowania.

15.  Uczestnik  może  bez  zgody Agencji  Rekreacyjno-Usługowej  "LOB" przenieść  na  osobę spełniającą  warunki
udziału  w  obozie  wszystkie  wynikające  z  umowy  uprawnienia,  jeżeli  jednocześnie  osoba  ta  przejmie  wszystkie
obowiązki, wynikające z tej umowy. Agencja Rekreacyjno-Usługowa "LOB" winna być powiadomiona o tym fakcie



w terminie  do 2 tygodni  przed  rozpoczęciem obozu.  Za nie uiszczenie ceny obozu oraz koszty poniesione przez
organizatora  w wyniku  zmiany  uczestnika  obozu  uczestnik  i  osoba przejmująca  jego  uprawnienia  odpowiadają
solidarnie.

16. W  przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń na obóz Klient zostanie pisemnie powiadomiony o odwołaniu
obozu w terminie 1 tygodni przed rozpoczęciem obozu (całkowity zwrot wpłaty za obóz).

17.  Organizator  zastrzega sobie  prawo do rozwiązania  umowy w trybie  natychmiastowym w trakcie  trwania  jej
realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzanie programu imprezy ze szkodą dla innych uczestników.
Agencja  "LOB"  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  opóźnienia  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi,
oczekiwaniem na granicach,  zachowaniem uczestników imprezy  i  innymi podobnymi spowodowanymi zwłaszcza
przez siły wyższe.

18. Reklamacje z tytułu jakości usług winny być wniesione w formie pisemnej, w terminie do  10 dni po zakończeniu
imprezy.

19.Agencja  "LOB" zastrzega sobie  prawo dokonywania  zmian w oferowanych i  poświadczonych  dokumentach
imprez cen w przypadku podwyższenia kosztów transportu lub opłat za poszczególne świadczenia. Wzrost cen powyżej
10% upoważnia klienta do anulacji imprezy i uzyskania  zwrotu całości kwoty wpłaconej do biura.

20.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory
mogące wyniknąć  z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia
przez właściwy wydział sądu powszechnego.

.................................................................                                            Agencja Rekreacyjno-Usługowa

         podpis rodzica lub opiekuna                                                                       "LOB" Piotr Kostuch

 

Kraków, dnia .................................../2020
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