ORGANIZATOR WYPOCZYNKU:
STUDIO EDUKACJI Placówka Niepubliczna - Szkoła Muzyczna Yamaha
62-510 KONIN, ul. Północna 10
NIP: 666-176-74-40
UMOWA - ZGŁOSZENIE
NA IMPREZĘ

„Obóz Muzyczny na Jurze 2021” w ośrodku Orle Gniazdo W TERMINIE:
25.07.2021 r.– 02.08.2021 r.

Miasto ........................... TRANSPORT.............................MIEJSCE WSIADANIA ……………………………..
I.

Dane:

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ..............................................................................................
SERIA I NR PASZPORTU /PESEL

……………………………………………….………………………………..……….

DATA URODZENIA ......................................................... WIEK: ……………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PREFEROWANY INSTRUMENT / AKTYWNOŚĆ ………………………………………………..............
IMIĘ i NAZWISKO RODZICA /OPIEKUNA PODPISUJĄCEGO UMOWĘ W IMIENIU NIEPEŁNOLETNIEGO:
………………………………………………………………………………………… PESEL

……………………………………………… ADRES

ZAMIESZKANIA ………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFON KONTAKTOWY …………………………………………………..
II.

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY JEST PROGRAM IMPREZY ZAWARTY na stronie www.yamahakalisz.pl LUB
w OFERCIE I WARUNKI UCZESTNICTWA ZAWARTE NA DRUGIEJ STRONIE „UMOWY- ZGŁOSZENIA".
WŁASNORĘCZNYM PODPISEM STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z REGULAMINEM I PROGRAMEM, AKCEPTUJĘ JE I
ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA .

__________________________________________________________________________________________
III.

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH DO CELÓW
MARKETINGOWO - PROMOCYJNYCH (Jeżeli nie - proszę to skreślić)

__________________________________________________________________________________________
IV.

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT BEZ MOJEGO PODPISU (jeżeli nie - proszę to skreślić)

__________________________________________________________________________________________

Cena imprezy 1850,00 złotych ( tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych )
1. Rata przy podpisaniu umowy:

250 zł

2. Rata 1850

………………………………………………………………………..
Data i Podpis upoważnionego przedstawiciela

zł płatna do 20.06.2021 roku

……………………………………………………………………
Data i Podpis Rodzica/Opiekuna

Szkoły Muzycznej Yamaha przyjmującego wpłatę
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WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Niniejsze warunki oraz program imprezy stanowią integralną część Umowy o udział w wypoczynku.
2. ORGANIZATOREM WYPOCZYNKU JEST STUDIO EDUKACJI Waldemar Jednoróg placówka niepubliczna
- Szkoła Muzyczna Yamaha - 62-510 Konin, ul. Północna 10
3. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie umowy zgłoszenia przez uczestnika i ORGANIZATORA oraz wpłacenie
kwoty rezerwacyjnej w wysokości min. 250 złotych.
4. Uczestnikiem imprezy jest uczeń Szkoły Muzycznej Yamaha zgłoszony przez rodzica lub opiekuna nie będący osobą
pełnoletnią.
5. Przy zawieraniu umowy ORGANIZATOR określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich
okazania lub dostarczenia do ORGANIZATORA. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe zgłoszenie jest
równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy uczestnika.
6. Zawierając niniejszą umowę Klient deklaruje, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na korzystanie ze świadczeń lub
programu imprezy będących przedmiotem umowy z ORGANIZATOREM. Przy wyborze imprezy do krajów leżących w
innych strefach klimatycznych Biuro ORGANIZATORA udziela informacji o panujących tam warunkach. Konieczności
ewentualnych szczepień, przeciwwskazań lekarskich.
7. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników. Może
nastąpić to Jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Termin ten może nie być przestrzegany w
przypadku przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA jak na przykład.: zmiany przepisów szczególnych oraz działań sił
wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny itp. W takim wypadku Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty bez
odsetek.
8. Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi, ORGANIZATOR zastrzega sobie Jednak prawo do zmiany ceny w
wyjątkowych przypadkach takich jak: skokowe zmiany kursów walut, przekraczające 5%, taryf przewozowych, cen paliw,
przepisów podatkowych itp., nie później jednak niż na 20 dni przed datą wyjazdu.
Uwaga! Cena imprezy została skalkulowana według kursów na dzień 01.02.2016r.
9. O zmianach dotyczących warunków umowy uczestnik powiadamiany jest pisemnie przez ORGANIZATORA na podany do
korespondencji adres. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia uważane jest za
akceptację zmienionych warunków umowy.
10. ORGANIZATOR zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku:
a) odwołanie imprezy z przyczyn wymienionych w pkt. 6
b) odstąpienia uczestnika od umowy w przypadku wzrostu ceny imprezy o więcej niż 1O %,
Zwrotu należności dla Klienta dokonuje się bez odsetek.
11. Rodzic lub opiekun uczestnika ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy osób
niepełnoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę. Powyższe koszty uczestnik pokrywa na miejscu wyrządzenia
szkody lub strat.
12. ORGANIZATOR nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie
się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja CZĘŚCI lub całości programu).
13. Rezygnacja z udziału w imprezie może mieć formę pisemnego oświadczenia złożonego przez klienta w biurze
Organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji w biurze.
Uczestnicy mogą ubezpieczyć się z tytułu rezygnacji z imprezy (koszt ubezpieczenia ok. 3% wartości imprezy).
14. Jeżeli Klient rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator potrąca:
a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy 300, - zł od osoby.

2

b) przy rezygnacji poniżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy 600, - zł od osoby.
WARUNKI UCZESTNICTWA ciąg dalszy.
15. ORGANIZATOR ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. ORGANIZATOR
zaleca dokonywanie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i bagażu osobistego we własnym zakresie. Szczegółowe
informacje i warunki ubezpieczenia dostępne są w biurach ORGANIZATORA.
16. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych uczestnikowi nie przysługują odsetki od wpłaconych kwot.
17. ORGANIZATOR przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych
przez uczestnika.
18. Nic uważa się za wadę usługi:
a) niedopełnienie warunków umowy przez uczestnika;
b) przeszkody w realizacji programu wywołane przez osoby prawne i fizyczne niepozostające w stosunku prawnym z
usługodawcą:
c) okoliczności, za które ORGANIZATOR nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne, losowe, decyzje władz miejscowych*
awarie przewoźników lotniczych, promowych, kolejowych, stany wyjątkowe, wojenne itp.),
19. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za zmiany godzin lotów lub ich odwołania spowodowane decyzjami
przewoźnika oraz innymi przyczynami obiektywnymi. ORGANIZATOR nie odpowiada również za zniszczony lub zagubiony
bagaż, jednak służy pomocą na wypadek zaistniałych komplikacji.
20. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez obie strony.
21. Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia
przez właściwe sądy powszechne. W sprawach nienormowanych powyższymi warunkami uczestnictwa mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Powyższe warunki są zgodne z ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r.

………………………………………………………………………..
Data i Podpis upoważnionego przedstawiciela

……………………………………………………………………
Data i Podpis Rodzica/Opiekuna

Szkoły Muzycznej Yamaha przyjmującego wpłatę
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