Ośrodek jeździecki „Bór” Toporzysko-Folwark

Nasz numer konta
Folwark Toporzysko Dariusz Waligórski
34-240 JORDANÓW TOPORZYSKO 454

ZGŁOSZENIE-UMOWA
Zgłaszam swój udział w obozie jesiennym w Toporzysku

PKO BP 85 1020 3466 0000 9802 0041 3005

w terminie / turnusie.................................
Nazwisko i imię....................................................................................................

Uwaga! Po wpłynięciu na nasze konto wpłaty i otrzymania od Państwa 2 podpisanych egzemplarzy
zgłoszenia-umowy prześlemy potwierdzenie przyjęcia dziecka na obóz na podany w umowie kontakt e-mail .

Pesel ...................................................... Miejsce ur. ................................................
Adres zamieszkania...............................................................................................
Województwo:..........................................................................................................
Telefon......................................................................................... (obowiązk owo)
E-mail………………………………………..…….............……(obowiązkowo)
Koszt turnusu -.......................................................... PLN
Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem oraz zakresem usług i świadczeń
w/w obozu, przyjmuję go do wiadomości i przestrzegania co potwierdzam podpisując niniejsze Zgłoszenie.
Jednocześnie oświadczam, że nie otrzymałem/am przeciwwskazań lekarskich do uprawiania jazdy konnej oraz
zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jazdy konnej i następstw nieszczęśliwych wypadków z nią
związanych.
Miejscowość............................................................................... data..................................................
Pieczątka i podpis organizatora
.........................................................

Podpis klienta
...............................................................

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych
osobowych przez Ośrodek Jazdy Konnej „Bór” Toporzysko.

................................................................
(podpis )
Informacje jeździeckie:
1.Posiadam Odznakę Jeździecką PZJ: Brązowa/ Srebrna/ Złota (niepotrzebne skreślić)
2. Jeżdżę konno od roku ............................................. z częstotliwością 1,2,3,4,5,6,7 w tygodniu 1,2,3 w miesiącu
(niepotrzebne skreślić)
3. Najczęściej jeżdżę konno w Ośrodku Jeździeckim ..........................................................................
4. Opanowałem/am: stęp/ kłus/ galop/ skoki (niepotrzebne skreślić)
5. Byłem/am na obozie jeździeckim w ........................................................................................
W miarę możliwości postaramy się kwaterować uczestników według ich sugestii.
Chciałbym być zakwaterowany z: ................................................................................................

WARUNKI UCZESTNICTWA
I. ZAWARCIE UMOWY
Warunkiem wpisania na listę uczestników obozu konnego jest podpisanie przez klienta ZGŁOSZENIAUMOWY i wniesienia opłaty gwarancyjnej w wysokości 250,00. Opłata ta jest bezzwrotna
•
Za moment wpłaty uważa się wpływ środków na rachunek bankowy, udokumentowany dostarczeniem
organizatorowi dowodu wpłaty lub bezpośrednia wpłata w kasie biura organizatora. Uwaga! Ze względu na
ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na wybrany turnus decyduje kolejność wpłynięcia opłaty
gwarancyjnej. W przypadku wyczerpania miejsc organizator może zaproponować uczestnictwo w innym
terminie lub zwrot wpłaconej opłaty gwarancyjnej.
•
Klient zobowiązany jest do przesłania na adres biura wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu
jeździeckiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
•
Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów obozu najdalej do 10 dni przed jego rozpoczęciem.
•
Datą zawarcia umowy jest data obustronnego podpisania przez uczestnika i usługodawcę zgłoszenia-umowy.
II. REZYGNACJA Z IMPREZY
− Odstąpienie uczestników od umowy w terminie 50 dni przed rozpoczęciem turnusu nie rodzi po stronie firmy
Folwark Toporzysko Dariusz Waligórski obowiązku zwrotu opłaty gwarancyjnej, o której mowa w pkt. I.
− W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 50-15 dni przed rozpoczęciem turnusu organizator potrąca
30% pełnego kosztu turnusu.
− Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w terminie krótszym niż 15 dni potrącenie wynosi 50% pełnego kosztu
turnusu.
III. ODWOŁANIE IMPREZY I ZMIANY PROGRAMU
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie
niezależnych (decyzje władz państwowych) uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie
zwrot całości wniesionej opłaty.
IV. ŚWIADCZENIA W CENIE OBOZU:
Zakwaterowanie w budynku, w pokojach 2-4 osobowych, , pełny węzeł sanitarny (WC, ciepła woda, prysznic),
Zapewniamy:
- pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie) - kuchnia domowa
- codzienna jazda konna w wymiarze:
1 godz. dziennie, wg poziomu zaawansowania dla osób jeżdżących konno,
30 min dziennie dla osób uczących się jazdy konnej (zajęcia indywidualne na lonży)
- udział w imprezach i konkursach jeździeckich
- zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z hodowlą i użytkowaniem koni,
- fachową i rzetelną opiekę ze strony instruktorów PZJ
- ubezpieczenie NNW

•

EKWIPUNEK: oprócz normalnego ekwipunku na obóz prosimy o zabranie butów oraz stroju do turystyki
górskiej, latarki (zapasowe baterie i żarówka), kasku jeździeckiego i stroju do jazdy konnej, stroju kąpielowego .
UWAGA! Ośrodek zasilany jest w energię elektryczną z generatora. Prąd jest w budynku od zmroku do 23-ej.

