CENTRUM EDUKACJI I TURYSTYKI EWART
ul. Wojska Polskiego 51a, 34-100 Wadowice
Tel. 791224510, NIP 646-255-46-93
biuro@ewart-kursy.pl, www.ewart-kursy.pl

Dane osoby zawierającej umowę (rodzic/opiekun)
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon

Podpis

Nazwa imprezy ___________________________________________________________________________________________
Termin _____________________________________________________________________________________________________
Kraj _________________________________________________________________________________________________________
Miejscowość _______________________________________________________________________________________________
Nazwa obiektu ____________________________________________________________________________________________
Wyżywienie _______________________________________________________________________________________________
Transport __________________________________________________________________________________________________
Wyjazd/Powrót___________________________________________________________________________________________
Rozmiar koszulki ________________________________________________________________________________________

LP

Imię i nazwisko
Uczestnika

Data
urodzenia

Adres zamieszkania

Nr
paszportu/
dowodu

Telefon

Cena/os

1.
2.
3.

Warunki płatności
Przy zgłoszeniu klient wpłaca na rzecz CEIT EWART kwotę 400zł od osoby.
Pozostała należność powinna być wpłacona nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Wpłaty można dokonać na konto nr ABS BANK SPOŁDZIELCZY 59 8110 0000 2001 0047 9923 0001
(w tytule proszę podać imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce wyjazdu) lub gotówką w siedzibie biura
(po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania)

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa oraz ofertą, która stanowi integralną część
umowy o udział w imprezie i akceptuje je. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w umowie
własnoręcznym podpisem. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr
133, poz. 883). Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wywiązania się z umowy (w kraju i za granicą)
oraz wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych oraz ich wykorzystywanie w celach
marketingowych przez CEIT Ewart

…………………………………

……………………………………

..…………………………..

potwierdzenie EWART

miejscowość, data

podpis klienta

Wpłacona zaliczka
/I rata

Do dopłaty

Dopłata do dnia

Wpłacono dnia

Wyrażam zgodę na ewentualną publikację wizerunku dziecka w materiałach reklamowych CEiT Ewart.

data i podpis …………………………………

REGULAMIN i WARUNKI OBOZU/KOLONII

1. Uczestnik obozu ma prawo:
- do udziału we wszystkich zajęciach programowych.
- zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.
2. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
- przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka, oraz stosować się do poleceń wychowawców.
- zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz ważny paszport lub dowód osobisty.
- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć, przez
wychowawcę lub lekarza.
- punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu.
- mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób.
- stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz
miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych,
ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostaje zapoznany po rozpoczęciu imprezy.
- informować kadrę kolonii/ obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

3. Uczestnik, a w jego imieniu rodzice, opiekunowie, ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone
szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie/ kolonii. W przypadku szkody wyrządzonej
w pokoju kilkuosobowym, gdzie żaden z uczestników się nie poczuwa do odpowiedzialności za wyrządzoną
szkodę, obowiązuje wtedy odpowiedzialność grupowa (pokojowa).
4. CEIT EWART nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty, laptopy,
pieniądze itp.), bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony.
5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz
posiadania i zażywania środków odurzających.
6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody
wychowawcy.
7. W przypadku sprawiania trudności wychowawczych, które uniemożliwiają realizację zajęć i naruszają
podstawowe zasady kultury osobistej, uczestnik może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od zajęć
z jednoczesnym poinformowaniem rodziców.
8. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: agresja, przemoc fizyczna i psychiczna, posiadanie
i spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa
własnego lub innych uczestników, grozi wydaleniem z kolonii/ obozu. W przypadku poważnego naruszenia
reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców,
wydalony z obozu na koszt własny rodziców, opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna
za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.
9. Uczestnik zostaje umieszczony na liście uczestników po wysłaniu zgłoszenia na adres biuro@ewartkursy.pl i wpłaceniu zaliczki w wysokości 400,00 zł konto bankowe CEIT EWART. Pozostała część kwoty
powinna być wpłacona na minimum 21 dni przed rozpoczęciem obozu. Niedokonanie w/w wpłaty jest
równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy i utratą wpłaconej zaliczki.
10. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem
obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu
za niewykorzystanie świadczenia.
11. CEIT EWART zastrzega sobie możliwość zmiany programu z przyczyn niezależnych od niego.
12. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienie i dostarczenie podpisanej umowy uczestnika obozu wraz
z podpisanym regulaminem na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu (umowa uczestnictwa jest
dostępna na stronie www.ewart-kursy.pl lub w siedzibie organizatora Wadowice, ul. Wojska Polskiego 51a
w godzinach otwarcia szkoły).
13. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika na miejsce wyjazdu oraz
do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.
14.. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.
15. W przypadku rezygnacji koszt rezerwacji (zaliczka) będzie zaliczony na poczet ceny za obóz i nie podlega
zwrotowi.
Podpis rodziców / opiekunów prawnych
……………………………………………………………

data……………………………………

Podpis uczestnika obozu
……………………………………

