
UMOWA o świadczenie usług turystycznych   2019/ 

Organizator    
 
APJD SPORT&ART &TRAVEL  Sp z oo 
Adres:   ul  Suzina 3m 64,  01-586 Warszawa  

NIP       5252696676 

wpis do rejestru OTiPT   10521 

 

m-BANK 21 1140 2004 0000 3302 7677 5176 

 

Kontakt tel  z Organizatorem w trakcie imprezy  

tel: 602 193 575 

 

obóż sportowy 

KRASNOBRÓD 24.06.2019-05.07.2019  
cena obozu : 1760 zł  

 

Imię i nazwisko Klienta 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Imię i nazwisko małoletniego  Uczestnika  

 

 

 
Niniejsza umowa powstała na podstawie przyjętego od Klienta zgłoszenia uczestnictwa..  
Dzień uznania rachunku Organizatora  zaliczką na obóż oznacza akceptację przez Klienta oferty,  warunków Uczestnictwa  

oraz jest  dniem  wejścia w życie niniejszej umowy.  

 

1) Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy  jako Przedstawiciel 

ustawowy małoletniego Uczestnika oraz, że zapoznał się i akceptuje ofertę, Warunki Uczestnictwa 

jak też  są Mu znane  Warunki Ubezpieczenia NNW.  Wymienione  dokumenty są umieszczone na 

stronie www.apjdsport.pl/obozy-wyjazdy/. 

2) Organizator zapewnia świadczenia zgodnie z ofertą i warunkami Uczestnictwa. 

3) Klient dostarczy Organizatorowi  najpózniej do 15 czerwca 2019r wypełnioną i podpisaną przez 

Rodzica/Opiekuna kartę kwalifikacyjną  (zał nr 1), która stanowi integralną część niniejszej umowy 

wraz  z oryginałem niniejszej umowy. 
4) Warunki płatności 

     Kwota -500 zł płatna do dnia 15.05 2019r przelewem na rachunek Organizatora w m-BANKu  

     nr  21 1140 2004 0000 3302 7677 5176 

     pozostała kwota-  1260  zł do 15 czerwca 2019r  przelewem na rachunek Organizatora  jw. 

5)Klient prosi o wystawienie Faktury *   

            TAK 

            NIE 
*prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi i podanie danych do faktury. 
 
6)1. Administratorem danych osobowych i Klienta i małoletniego Uczestnika jest APJD SPORT&ART&TRAVEL Sp z oo.  

Klient ma prawo dostępu do  danych osobowych Klienta i małoletnieg Uczestnika oraz do ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwia zawarcie niniejszej umowy. Dane Klienta i małoletniego Uczestnika będą przetrwarzane w celach 

zawarcia i prawidłowego wykonania niniejszej umowy, wykonania obowiązków prawnych  ciążących na Organizatorze i 

wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Organizatora. 

6) 2.Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej umowy  oraz zgodnie z terminami wskazanymi 

w przepisach prawa 

 
7) Klient oświadcza, iż w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika wyraża zgodę 

na 

a) Utrwalania przez Organizatora wizerunku Uczestnika w trakcie obozu w celu przygotowania relacji filmowej i 

zdjęciowej  z imprezy oraz umieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora oraz na  face book‘u. APJD. 

b) Otrzymywanie od Organizatora informacji organizacyjnych i marketingowych  drogą mailową lub  SMS-ową na 

podany przez Klienta  adres mailowy lub wskazany nr telefonu. 

c) Zgody, o których mowa w pkt 7)  a) i b) mogą być odwołane przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie na adres 

Organizatora oświadczenia w formie pisemnej.  

Podpis Klienta      Podpis w imieniu Organizatora 


