
Umowa – Zgłoszenie na obóz 

„Bądź jak detektyw Sherlock Holmes dla dzieci 7-10 lat” 

 

zawarta w Olsztynie  w dniu ……………………….. 2016 r. pomiędzy: 
 

Organizator: 

Akademia Nauki w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 
10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, reprezentowana przez 

Ireneusza Górskiego – właściciela, zwana dalej Akademią, 

Klient:  

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 

zamieszkały: ……………………………………………………………………………………… 

tel. …………………………., adres e-mail …………………………………………………. 

 

1. Klient zgłasza na obóz edukacyjny „Bądź jak detektyw Sherlock Holmes dla 
dzieci 7-10 lat” organizowany przez Akademię w dniach 03 - 09 lipca 2016 r. 

Uczestnika/ów: 

    1. imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..…  

data urodzenia ………………………………………………………………………………… 

zamieszkały: ……………………………………………………………………………………. 
tel. i e-mail opiekuna …………………….………………………………………………… 

 

2. imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..…  

data urodzenia ………………………………………………………………………………… 

zamieszkały: ……………………………………………………………………………………. 
tel. i e-mail opiekuna …………………….………………………………………………… 

 

2. Klient oświadcza, że akceptuje „Program obozu”, „Warunki Uczestnictwa w 

obozie „Bądź jak detektyw Sherlock Holmes dla dzieci 7-10 lat” organizowanym 

przez Akademię Nauki” i „Regulamin obozu” stanowiące odpowiednio zał. nr 1, 2 

i 3 do niniejszej Umowy zgłoszenia. 
3. Obóz odbędzie się w Barczewko 80, 11-010 Barczewo na terenie 

Gospodarstwa Agroturystycznego Janczary. 

4. Klient we własnym zakresie i na własny koszt: 
 dowiezie Uczestnika na miejsce obozu 03 lipca 2016 r. do godz. 15.00 i 

 odbierze z obozu 09 lipca 2016 r. przed godz. 12.00.  

5. Koszt obozu dla 1 uczestnika wynosi 985 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
złotych. Przy podpisaniu umowy Klient zapłacił (niepotrzebne skreślić*): 

 całą cenę obozu 985 zł/1 osobę* lub 1872 zł/2 osoby* (po upuście), 
 zaliczkę w kwocie 385 zł/1 osobę* lub 672 zł/2 osoby* (po upuście), 
 pozostałe 600 (sześćset) złotych ceny obozu za każdego Uczestnika wsk. 

w ust. 1 Klient zobowiązuje się zapłacić nie później niż 40 dni przed 
rozpoczęciem obozu gotówką w siedzibie Akademii lub na jej rachunek 

bankowy PKO BP w Olsztynie nr 20 1440 1228 0000 0000 0643 5505 *.  

6. W przypadku zapłaty pełnej ceny obozu do 30 maja 2016 r. Akademia 

zapewnia każdemu Uczestnikowi zgłoszonemu przez Klienta drugą bezpłatną 
lekcję jazdy konnej na lonży z instruktorem. 
7. Dla każdego uczestnika obozu Akademia na podstawie OWU Hestia Biznes 

wykupi polisę ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę 
ubezpieczenia 10 tys. zł/os., co Klient przyjmuje do wiadomości.  
8. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w obozie są 
regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy o usługach turystycznych. 

 

 

podpis Klienta       podpis Akademii 


