
MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU
Biuro Organizacji Wypoczynku, Wczasów Dzieci i Młodzieży LECH93

31-553 Kraków ul. Fabryczna 6 LU 3, tel/ fax 124228662       www.lech93.pl   e-mail: biuro@lech93.pl

UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ nr ...................................

Dane osoby zawierającej umowę (rodzic/opiekun)

Nazwisko Imię Adres zamieszkania Telefon E-mail

Nazwa Imprezy: OBÓZ MŁODZIEŻOWY   Termin :              30.06-10.07.2023R

Kraj:                                  WŁOCHY  Miejscowość: RIMINI

Nazwa Obiektu: HOTEL ABC 3-GWIAZDKOWY Wyżywienie: 3X DZIENNIE 

Transport : AUTOKAR Wyjazd/Powrót …....................................

lp. Imię Nazwisko
Uczestnika

Data
urodzenia

Adres Telefon cena/os

1

2

3

Dodatkowe świadczenia/wymagania specjalne...................................................................................................................................
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu (płatna wraz z pierwszą wpłatą) : 
NIE □            TAK□  dopłata: (3%) ........................... (*6% - choroby przewlekłe -w przypadku wyjazdów zagranicznych) …..........
Warunki Płatności i wymagane dokumenty

Zaliczka w wysokości 
(30%)...........................PLN

Dopłata  w wysokości 
70% …....................PLN

Dostarczenie oryginału karty 
kolonijnej

Posiadanie ważnego dokumentu 
uprawniającego do wjazdu i 
pobytu na teren obcego kraju

Płatna w terminie 3 dni od 
daty podpisania umowy

W terminie 21 dni przed 
rozpoczęciem imprezy

W terminie 21 dni przed 
rozpoczęciem imprezy

Okazanie przy rozpoczęciu 
imprezy

Wpłaty  można  dokonać  na  konto  nr  98  1030  0019  0109  8530  0029  4209  (w  tytule  proszę  podać  imię  
i nazwisko uczestnika, datę i miejsce wyjazdu) lub gotówką w siedzibie biura. 

W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, oświadczam iż:

TAK*□  NIE□  Zapoznałem się i akceptuję  ofertę załączoną do umowy, lub dostępną na stronie www.lech93.pl                 
TAK*□  NIE□  Zapoznałem się i akceptuję  regulamin imprezy turystycznej załączony do umowy.
TAK*□  NIE□ Otrzymałem i zapoznałem się  standardowym formularzem informacyjnym stanowiącym załącznik do umowy.
TAK*□  NIE□  Zapoznałem się i zaakceptowałem Warunki Uczestnictwa w imprezach  który stanowi integralną cześć umowy.
TAK*□  NIE□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i osób zgłoszonych w celach realizacji niniejszej umowy.
TAK  □  NIE□ Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji  marketingowych i handlowych oferty  MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU  

na mój adres e-mail.
…..................................................................

Data i podpis Klienta

„Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualnych Podróży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej -  zatwierdzone uchwałą Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A  z dnia 09.04.2021
roku wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników
oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których
dokonuję płatności za imprezę turystyczną,  że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez  UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., będącej administratorem moich danych osobowych oraz danych tych osób, podanych we Wniosku o ubezpieczenie, która będzie przetwarzała te dane w celu zawarcia
i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie, jednak przyjmuję do wiadomości, że ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy
ubezpieczenia na mój rachunek i na rachunek ww. osób. Przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych”. 

Ja niżej podpisany zgłaszam udział w imprezie ww. osoby i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w imprezie
turystycznej

................................                       …........................................  ....................................................
potwierdzenie Biura                        miejscowość, data                                 podpis Klienta

*(Zgoda niezbędna do zawarcia umowy)

http://www.lech93.pl/


MACIEJ PUTAJ LECH93 FHU
Biuro Organizacji Wypoczynku, Wczasów Dzieci i Młodzieży LECH93
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Regulamin Imprezy Turystycznej/ kolonii/ obozu/ zimowiska
1. Uczestnik wypoczynku ma prawo do:

➢ bezpiecznego, aktywnego i radosnego wypoczynku,
➢ udziału we wszystkich zajęciach programowych,
➢ poszanowania swojej godności osobistej oraz przekonań,
➢ opieki i wsparcia ze strony wychowawcy, 
➢ pochwał i wyróżnień ze strony wychowawcy i kierownika wypoczynku.                 

2. Uczestnik zobowiązany jest:
➢ przestrzegać  zasad  regulaminu  wypoczynku  oraz  szczegółowych  zasad  bezpieczeństwa
dotyczących:  zachowania  w  miejscu  zakwaterowania,  podczas  podróży  autokarem,  spacerów
i pieszych wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych, 
➢ stosować się do poleceń wychowawcy i innych członków kadry pedagogicznej,
➢ uczestniczyć  we  wszystkich  zajęciach  programowych  o  ile  nie  został  zwolniony  przez
wychowawcę bądź kierownika wypoczynku,
➢ punktualnie stawiać się na zajęcia,
➢ z szacunkiem odnosić się do koleżanek i kolegów, kadry pedagogicznej i innych osób,
➢ przestrzegać  zasad higieny osobistej,  dbać  o  czystość,  ład  i  porządek  swego otoczenia  oraz
powierzone mienie w czasie wyjazdu, 
➢ informować kadrę wypoczynku o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu
oraz innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach (jeśli o wyżej wymienionych
okolicznościach  wiedzą  rodzice/prawni  opiekunowi  uczestnika,  powinni  niezwłocznie
poinformować o tym kadrę wypoczynku).

3. Uczestnik,  ze  względu  na specyfikę  pobytu,  rzeczy cenne  i  wartościowe oraz  pieniądze  może  
przekazać do depozytu wychowawcy (Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za zagubienie,  
kradzieże i zniszczenia ww. rzeczy nie oddanych do depozytu).

4. Uczestnik nie może posiadać potencjalnie niebezpiecznych zabawek i przedmiotów (np. pistoletów 
na kulki,  scyzoryków, zapalniczek,  itp.).  Tego typu przedmioty będą konfiskowane i oddawane  
rodzicom/prawnym opiekunom.

5. Uczestnik  nie  może  oddalać  się  od  grupy  oraz  poza  teren  ośrodka  bez  wiedzy  i  zgody  
wychowawcy.

6. W trakcie zajęć  programowych i ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do godz.7.00) obowiązuje  
zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów.

7. Podczas trwania wypoczynku obowiązuje zakaz: zakupu, posiadania i spożywania alkoholu oraz  
napojów  energetycznych,  posiadania  i  palenia  tytoniu  oraz  posiadania  i  zażywania  środków  
odurzających.

8. Rodzice/prawni  opiekunowie  uczestnika  ponoszą  materialną  (finansową)  odpowiedzialność  za  
szkody  przez  niego  wyrządzone  w  mieniu  należącym  do  Organizatora,  osób  trzecich,  jak  też  
w mieniu ośrodka zakwaterowania.

9. W przypadku naruszenia  przez uczestnika zasad objętych regulaminem Organizator  przewiduje  
następujące konsekwencje:
➢ upomnienie przez wychowawcę,
➢ upomnienie przez kierownika,
➢ zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych,
➢ powiadomienie rodziców o zachowaniu,
➢ skreślenie  z  listy uczestników wypoczynku i  powrót  do domu na koszt  rodziców/prawnych
opiekunów (bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni),  jeśli  doszło do poważnego naruszenia
zasad,  a  w  szczególności,  sprowadzenia  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  własnego  lub  innych
uczestników.
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