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Sport Active 
44-190 Knurów 
ul.Stokrotki 6e/1 
http://sportactivegliwice.pl/ 
Zezwolenie Organizatora Turystyki 
1373 
tel. 663589622 
tel. 517738388 

Zamawiający: 
 
Imię:.................................................................................................................... 
Nazwisko:........................................................................................................... 
Telefon:.............................................................................................................. 
Email:................................................................................................................ 
Adres zamieszkania: .............................................................................................. 
............................................................ ................................................................... 

Imię i nazwisko Uczestnika:  

Data urodzenia Uczestnika:  

Numer PESEL Uczestnika:  

Adres zamieszkania Uczestnika: 
(jeśli inny niż Zamawiającego) 

 

Przedmiot Umowy: 

Obóz letni Sport Active 2021” 
I turnus – Obóz  Rowerowy Euroweek w Długopolu Dolnym 

II i III turnus Obóz  Sportowo- Rowerowy w Bornym Sulinowie 

Warunki umowy Zgodnie z opisem w Warunkach  Uczestnictwa w wybranego turnusu Obozu letniego 
Active 2021” i  Karcie Kwalifikacyjnej 

Termin wyjazdu:  
(zaznaczyć w nawiasie) 

[…] 03.07 - 11.07.2021R. – I turnus 
[…] 23.07 - 31.07.2021R. – II turnus 

 […] 31.07 - 08.08.2021R. – III turnus 

Miejsce zakwaterowania: I turnus – Ośrodek Wypoczynkowy SILESIA w Długopolu Dolnym , 
II i III turnus  -  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy MARINA w Bornym Sulinowo 

Cena: I Turnus Długopole Dolne- 1790zł   
II i III turnus Borne Sulinowo- 1950 zł 

Warunki płatności -Zaliczka w kwocie 690 PLN płatna 7 dni od  otrzymania przez 
Zamawiającego potwierdzenia (w formie e-mail) zakwalifikowania 
Uczestnika do wybranego turnusu. 
- Dopłata końcowa  
I turnus  w kwocie 1100PLN do dnia 11.06.2021r. 
II i III turnus w kwocie 1300 PLN  do dnia 25.06.2021r. 
Jako datę płatności uznaje się datę zaksięgowania płatności na rachunku bankowym 
Organizatora 

Sposób płatności: 
 Przelew na rachunek bankowy: 10 1050 1298 1000 0097 1631 2351 

Organizator zobowiązuje się wykonać świadczenie polegające na umożliwieniu udziału Uczestnika w Wyjeździe 
zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Warunkach Uczestnictwa w wybranych turnusach   
Obozów SPORT ACTIVE, programie obozów oraz innymi informacjami i dokumentami  przesłanymi drogą 
mailową  oraz zobowiązuje się wykonać zobowiązania Organizatora określone w ww. dokumentach. 
Informacje o stanie zdrowia uczestników obozu letniego SPORT ACTIVE(alergie, choroby, urazy): 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

Klient podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zgłoszony uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w programowych zajęciach zawartych w ofercie Obozy Letnie Sport Active oraz że w umowie zostały  
podane wszystkie informacje dotyczące zdrowia uczestnika wraz z pisemną informacją o ewentualnych 
przeciwwskazaniach treningowych. 
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Zamawiający podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Obozu Letniego wybranego turnusu 
Sport Active, programem obozu  oraz innymi informacjami i dokumentami przesłanymi droga mailową przez Organizatora 
stanowiących integralną część niniejszej Umowy oraz akceptuje treść i zobowiązuje się wykonać zobowiązania wynikające z 
Umowy i ww. dokumentów . 
 

Zamawiający oświadcza że, został poinformowany o zasadach przetwarzania przez Organizatora danych 
Zamawiającego  i Uczestnika oraz przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach, akceptuje te zasady oraz 
wyraża zgodę  na przetwarzanie danych własnych oraz Uczestnika na zasadach określonych w Warunkach 
Uczestnictwa Obozów Letnich SPORT ACTIVE 2021. 
 

 
 
 
…………………………………………………………… 
(Data i czytelny odpis Organizatora) 

 
 
 
……………………………………………………………. 
(Data i czytelny odpis Zamawiającego) 


