
    Umowa imprezy turystycznej – Cesenatico - Włochy 2021 r.

Niniejsza umowa zawarta jest pomiędzy firmą Akrofit Wadim Chwojnicki z siedzibą w 
Wilczycach, przy ul. Łąkowej 22, zwaną w dalszej części umowy "Organizatorem", a 

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

Adres: Kod.........................., Miejscowość........................................, ul...............................................nr.....................

Pesel rodzica ....................................., tel. Konataktowy....................................,e'mail............................................

zwanym w dalszej części umowy "Rodzicem".

Imię i nazwisko uczestnika kolonii...........................................................................................................

Pesel uczestnika.................................................., data urodzenia.............................................................

Miejsce zamieszkania......................................................................................................................................

I.
Nazwa imprezy: Obóz akrobatyczny Cesenatico-Włochy 2021 r.
Termin imprezy: 02.07-12.07.2021 r.
Miejsce imprezy: Villaggio Accademia Acrobatica, Via Cristoforo Colombo 35, 47042 
Cesenatico, Włochy
Transport: Przejazd w dwie strony autokarem.
Kierownik obozu: Alina Orikhovskaja, tel. 507 534 620.
Trener grupy: Wadim Chwojnicki, tel. 535 564 992
Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 2350 zł.  Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie zaliczki w 
wysokości 500zł. Pozostała kwota  powinna być uiszczona do dnia 20.06.2021r.
Rachunek do wpłaty:  
AKROFIT Wadim Chwojnicki
Ul. Łąkowa 22, 51-361 Wilczyce

Numer rachunku: 43 2490 0005 0000 4530 6631 2291 (Alior Bank)

II.
Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi wypełnionej umowy, karty kwalifikacyjnej 
uczestnika i  podpisanego regulaminu do dnia 20.06.2021 r.
W ramach kosztów ponoszonych przez Rodzica uczestnika Organizator zobowiązuje się do 
zapewnienia:
1.Zakwaterowania -  w pokojach 4,5 i 6 osobowych z łazienkami w ośrodku kolonijnym „Accademia 
Acrobatica“.
2.Wyżywienia całodziennego- 3 posiłki dziennie + podwieczorek.
3.Ubezpieczenia NNW uczestników.
4.Transportu z Wrocławia do miejsca wypoczynku i z powrotem.
5.Opieki ratowniczej podczas kąpieli morskich.
6. Całodobowej opieki pielęgniarskiej w ośrodku.
7.Całodobowej opieki wychowawców, trenerów i kierownika obozu.
8.Pełnej realizacji programu obozu:  codzienne treningi akrobatyki, kąpiele w morzu, spacery, gry i  
zabawy na plaży i na terenie ośrodka, dyskoteki, wycieczka do Mirabilandii.
III.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem obozu możliwy 
jest zwrot całej wpłaconej kwoty. Po tym terminie, zwrot calej opłaty mozliwy jest w przypadku 
znalezienia osoby chętnej na wolne miejsce. W przeciwnym razie zwrotowi ulegnie 80 % opłaty za 
obóz, t.j. Kwota 1.880 zł. 
Rodzic zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez 
dziecko-uczestnika obozu.
Rodzic oswiadcza, że zapoznał się z regulaminem ww. imprezy turystycznej i akceptuje postanowienia 
w nim zawarte.

…....................................................................                                 …......................................................................
              podpis Rodzica                                                                                           podpis Organizatora


