
 

Umowa o udział w obozie sportowym nr ………………/Z2020 

 

Zawarta w dniu ………………….………..….. pomiędzy: 

Organizatorem: 

Zenon Czop – Szkoła Aktywnego Rozwoju, ul. Głowackiego 146F, 42-580 Wojkowice,  

Regon: 272783528, NIP: 626-178-39-03, wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników 

Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 1199,  

tel. 501 439 318, www.zenon-czop.pl, kontakt@zenon-czop.pl 

a 

Klientem - rodzicem/opiekunem prawnym: 

Imię i Nazwisko .................................................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania .......................................................................................................................................................................... 

PESEL ………………………………......................................................................................................................................................... 

Adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 1 Klient oświadcza, że Uczestnikiem obozu będzie niepełnoletnia osoba: 

Imię i Nazwisko ................................................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ......................................................................................................................................................................... 

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

 

§ 2 Warunki uczestnictwa: 

Termin pobytu: 12.01.2020 – 19.01.2020  

Adres pobytu: Ośrodek Wypoczynkowy „Zagroń” w Sczyrku, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk    

Cena pobytu: 1850,00 zł. 

Zaliczka: 250,00 zł płatna do dnia 20.12.2019, całość do dnia przyjazdu na obóz. Płatności można 

dokonać gotówką lub przelać na konto ING 39 1050 1269 1000 0092 1166 6277. 

Transport własny  

 

§ 3 Świadczenia, które obejmują zakres tej umowy zostały zawarte w ofercie handlowej 

zamieszczonej na stronie internetowej www.zenon-czop.pl i stanowią nieodłączną część umowy 

o udział w obozie. 

 

§ 4 Warunki rezygnacji: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie do 15.12.2019 r. zapłacona 

zaliczka oraz dopłata zostaje zwrócona w całości. Po tym terminie zaliczka zostaje zatrzymana 

w związku z opłatami rezerwacyjnymi, dopłata zostanie zwrócona Klientowi. Rezygnacja powinna być 

zgłoszona mailem na adres kontakt@zenon-czop.pl. 

 

§ 5 . Zobowiązania klienta: Rodzic/opiekun prawny uczestnika otrzymuje lub pobiera ze strony 

www.zenon-czop.pl umowę oraz kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu, którą wypełnia i dostarcza 

organizatorowi bezpośrednio lub drogą pocztową (umowę w dwóch egzemplarzach) najpóźniej do 

dnia przyjazdu. 

Rodzic/opiekun e-mailowo dostarcza dane do listy ubezpieczeniowej tj. imię i nazwisko dziecka, adres 

zameldowania, PESEL i datę urodzenia.  

 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Ofertą Handlową, zastosowanie mają 

przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego RP. 

 

 

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

podpis i pieczęć organizatora                               podpis rodzica/opiekuna prawnego  

http://www.zenon-czop.pl/

