
Stowarzyszenie Klub Sportowy„Bór”
Ośrodek Jazdy Konnej i Hipoterapii
Toporzysko 454
34-240 Jordanów
Tel. 18 287 38 32

www.folwarktoporzysko.pl 

e-mail: szkolenia@toporzysko.pl

Karta zgłoszenia na kurs instruktorów rekreacji ze specj. jazda 
konna- Umowa

Termin ……………………………….......

1. Imię i nazwisko...........................................................................................................

2. Data urodzenia...........................................................................................................

3. Nr dowodu os. ......................................4.PESEL.......................................................

5. Miejsce urodzenia.......................................................................................................

6. Adres..........................................................................................................................

Województwo.............................................7. Telefon....................................................

8. Adres e-mail...............................................................................................................

9. Termin egzaminu wstępnego.....................................................................................

10. Wykształcenie...........................................................................................................

nazwa ukończonej szkoły lub uczelni.............................................................................

11. Zawód wykonywany.................................................................................................

12. Dotychczasowe doświadczenie jeździeckie ............................................................

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

13. Przynależność do klubu jeździeckiego ....................................................................

14. Gdzie uzyskałeś informacje o kursie w KS „BÓR”?..................................................

15. Przyjazd z własnym koniem    TAK    NIE    (podkreślić)

16. Chcę jednocześnie przystąpić do kursu instruktorów szkolenia podstawowego

      PZJ     TAK   NIE     (podkreślić)

Zaliczka: 500 zł, płatna na konto: Klub Sportowy "BÓR", 34-240 Jordanów, Toporzysko 454
BS Jordanów 52 8799 0001 0000 0000 1762 0004 

Szczegółowe Warunki  Umowy

1. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest podpisanie przez klienta, KARTY ZGŁOSZENIA-UMOWY 
2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na wybrany termin decyduje kolejność wpłynięcia opłaty gwarancyjnej. W

przypadku wyczerpania miejsc organizator może zaproponować uczestnictwo w innym terminie lub zwrot wpłaconej zaliczki.
3. Datą zawarcia umowy jest data  podpisania przez uczestnika karty zgłoszenia-umowy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 5 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje 

władz państwowych, brak minimalnej liczby uczestników szkolenia) uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a 
jedynie zwrot całości wniesionej opłaty, łącznie z zwrotem opłaty zaliczkowej

5. Uczestnik składając podpis oświadcza  iż zapoznał się z wymogami uczestnictwa w kursie i oświadcza iż jest uprawniony do 
przystąpienia do szkolenia. Umowa staje się wiążąca  z chwilą podpisu przez kandydata i dostarczenia w formie skanu, faxu, poczty 
polskiej do biura organizatora.

II. REZYGNACJA Z SZKOLENIA
Odstąpienie uczestników od umowy w terminie 20 dni przed datą rozpoczęcia turnusu powoduje potrącenie przez organizatora 50,00 zł 

opłaty manipulacyjnej. W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 15 dni przed rozpoczęciem turnusu organizator potrąca 30% 
pełnego kosztu turnusu. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w terminie krótszym niż 15 dni potrącenie wynosi 75% pełnego kosztu 
turnusu.

......................................................
                         podpis kandydata szkolenia                    


