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............................................ dnia ……………………  

(miejscowość)                                             (data) 

   

 

UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI 

OBOZÓW / ZGRUPOWAŃ SPORTOWYCH / 

PÓŁKOLONI W SEZONIE LETNIM LUB ZIMOWYM* 

w dniach …………………………………….…………………… 
                            (termin organizacji obozu/zgrupowania) 

  
zawarta pomiędzy: 

Olgierdem Olechowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą – Hippika Tomaszkowo Olechowski  
Olgierd, Tomaszkowo ul Drozda 32, Nip 739-338-33-25 biuro@hippikatomaszkowo.pl oraz Sportowy Klub Jeździecki 
HIPPIKA TOMASZKOWO zarejestrowany w PZJ pod nr I013582, uchwałą nr U/1838/6/Z/2018 z dnia 06-07.04.2018, 
zwanego w dalszej części Organizatorem, a   
   
………………………………………………………………………………………………………………………………  

(imię  i  nazwisko  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO)   
   
   
………………………………………………………………………………………………………………………………    

(imię  i  nazwisko  DZIECKA / DZIECI)   
  

zam. ulica ……………………………………………………..……… nr domu   ……...….…   nr mieszkania …………    

   

kod pocztowy ……………………  miasto ……………………………………………………… 

 

telefon …………………….………………………   

  

adres e-mail :………………………………………………………………………... 

zwaną/ym w dalszej części umowy Zamawiającym o następującej treści:           

§ 1   

Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji obozu / zgrupowania sportowego w sezonie letnim / 
zimowym* zgodnie z ofertą.           

§ 2   

Zawarcie umowy następuje po wpłaceniu pierwszej raty opłaty i akceptacji warunków niniejszej umowy.             

 

§ 3   

Prawidłowo wypełnioną „Kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu / zgrupowania sportowego” należy dostarczyć do 
organizatora najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem w/w obozu / zgrupowania.        
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§ 4   

Zamawiający zobowiązuje się do:   

1) wniesienia opłaty za uczestnictwo w obozie / zgrupowaniu sportowym w sezonie letnim / zimowym* w 

wysokości ....................... zł, słownie:  

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

................................................................................................................................................................................zł,   

2) w przypadku przysługującej zniżki*, opłatę w wysokości …….……..… zł,   

  

      słownie: …………………………………………………………………………………………………………zł 
  
 według harmonogramu płatności zgodnie z następującymi terminami i kwotami:   
  

I rata do dnia    w wysokości:      

II rata do dnia   w wysokości:     
   

Dane do płatności:  
Hippika Tomaszkowo Olechowski Olgierd ,  11-034 Stawiguda, ulica  Drozda  32, NIP: 
739-338-33-25 nr rachunku bankowego :  92 1140 2004 0000 3902 7658 4454     mBank            

§ 5   

 Rezygnacja z udziału w obozie / zgrupowaniu sportowym w sezonie letnim lub zimowym wymaga formy pisemnej. 
Zamawiający ponosi następujące koszty  w przypadku odstąpienia od umowy: do 30 dni przed rozpoczęciem - 15% ceny 
imprezy, od 29 do 21 przed rozpoczęciem - 30 % ceny imprezy, od 20 do 15 dnia przed rozpoczęciem - 50 % ceny 
imprezy, w terminie krótszym niż 14 dni lub w przypadku nie stawienia się na zajęcia 100% ceny imprezy. 
           

§ 6  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za telefony 
komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników 
zgrupowania.   

Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania zgrupowania, które powstały wskutek działania 
przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe a także 
wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie 
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.           

§ 7   

Uczestnik obozu / zgrupowania sportowego w sezonie letnim lub zimowym zobowiązany jest brać udział w całym 
programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców i opiekunów, przestrzegać regulaminu obowiązującego na 
terenie ośrodka sportowego, w którym odbywa się obóz / zgrupowanie sportowe i pokryć ewentualne szkody, zaistniałe 
wskutek swojego działania na jej terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić 
papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać  w porządku i czystości miejsce odbywania 
obozu / zgrupowania sportowego. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik 
może zostać wydalony z obozu / zgrupowania bez zwrotu opłaty za uczestnictwo w zgrupowaniu.             
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§ 8   

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Hippika Tomaszkowo  danych osobowych uczestnika obozu / 
zgrupowania sportowego w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).              

§ 9   

Zamawiający wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie przez Hippika Tomaszkowo zdjęć z uczestnikiem na stronie 
internetowej oraz na FB- SKJ HIPPIKA oraz w ofertach promocyjnych  Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz 
nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów.           

§ 10   

 Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu obozu / zgrupowania 
sportowego.   

   

§ 11   
   
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   

   

§ 12   
   

Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie powszechnym w Olsztynie.   

   

§ 13   
   
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   
   

  

  
                         ZAMAWIAJĄCY                          ORGANIZATOR  
   

   
......................................................................                                                 .....................................................................                   
 (podpis)                                                    (podpis)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Niepotrzebne należy skreślić     


