
Umowa – Zgłoszenie na obóz 
„Bądź jak detektyw Sherlock Holmes dla dzieci w wieku 7-10 lat” 

zawarta w Olsztynie w dniu ………………………………… pomiędzy: 
 

Organizator: 
Akademia Nauki w Olsztynie z siedzibą przy ul. Ratuszowej 3/1, 

10-116 Olsztyn, NIP 876-162-71-94, wpisana do Rejestru 
Organizatorów Turystyki Woj. W-M pod nr 9/2016, 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 w wieku 7-10 lat” organizowany przez Akademię w dniach 02 - 08 lipca 

2017 r. Uczestnika/ów: 
    1. imię i nazwisko: …………………………………………………………………………  

data urodzenia ……………………………………… szkoła: .………………………… 

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

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

data urodzenia ……………………………………… szkoła: ………………………… 
zamieszkały: …………………………………………………………………………………… 
tel. i e-mail opiekuna ……………………………………………………………………… 

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

w obozach i koloniach Akademii Nauki w Olsztynie - Wakacje 2017” 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 02 lipca 2017 r. o godz. 15.00 i 
 odbierze z obozu 08 lipca 2017 r. w godz. 10.00-12.00.  

5. Koszt obozu dla 1 uczestnika bez upustu wynosi 1185 (jeden tysiąc sto 

osiemdziesiąt pięć) złotych. 
6. Klientowi przysługuje upust (właściwe zaznaczyć): 

a). 40 zł – z tytułu zapisu na obóz więcej niż 1 członka najbliższej rodziny lub po 
okazaniu karty dużej rodziny, 
b). 35 zł – upust z tytułu wykupienia kolejnego obozu w Akademii Nauki, 

c). 35 zł - dla pracowników Energa SA po okazaniu dokumentu. 
Łączny upust nie może przekroczyć kwoty 75 zł.  

7. Po odjęciu upustów koszt obozu wynosi …………………… zł (słownie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………). 

8. Przy podpisaniu umowy Klient zapłacił gotówką*/zapłaci przelewem w terminie 

do 5 dni od podpisania umowy* (niepotrzebne skreślić*): 

 kwotę zaliczki 400 zł/1 osobę* lub 800 zł/2 osoby* lub 

 całą ceną obozu ……………… zł (słownie:…………………………………………………………  

 
………………………………………………………………………………………………………………………)  

Brak wpłaty zaliczki jest równoznaczny z niezawarciem umowy. 
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9. W przypadku wpłaty zaliczki Klient zobowiązuje się zapłacić pozostałą część 
ceny obozu: ………………… zł  (poz. 7 minus poz. 8). 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. 

10. W przypadku zapłaty pełnej ceny obozu do 30 maja 2017 r. Akademia 
zapewnia każdemu Uczestnikowi zgłoszonemu przez Klienta drugą bezpłatną 
lekcję jazdy konnej na lonży z instruktorem. 

11. Dla każdego uczestnika obozu Akademia wykupi polisę ubezpieczenia od 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na sumę ubezpieczenia 10 tys. zł/os., co 

Klient przyjmuje do wiadomości. 
12. Akademia posiada gwarancję ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna 
dotyczącą m. in. zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów za imprezę 

turystyczną w przypadku jej odwołania. 
13. Akademia zobowiązana jest odprowadzić składkę do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego od każdego Uczestnika obozu w wysokości wynikającej z ustawy 
o usługach turystycznych.  
14. Kwestie nieunormowane umową i Warunkami Uczestnictwa w obozie są 

regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy o usługach turystycznych. 
 

 
podpis Klienta       podpis Akademii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O obozie Akademii dowiedziałem (am) się z: 

 

□ znajomi  □ biuletyn/ulotka □ TV/radio/Gazeta ………………………………………….. 

□ Google  □ Facebook  □ pokaz Akademii w ……………………………………….. 

□ plakat, baner □ kolejny obóz □ inne ...................................................... 
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Zał. nr 1 do Umowy –  
Program obozu 

 


