UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH – FERIE WINTER FUN (SAMOLOT) 2018

DANE ORGANIZATORA
Olimp Tour Ltd
Adres korespondencyjny: 26B Wimborne Road, N17 6HL, London, UK
Tel. 0203 695 0983

E-mail: olimp@kolonie.co.uk Strona: kolonie.co.uk

Dane konta: Natwest Bank, Account Number: 46031448, Sort Code: 50-41-01
Companies House – Olimp Tour Ltd 09197511
Travel Trust Association number: Q3013

DANE RODZICA/OPIEKUNA
Imię i nazwisko:
Telefon komórkowy:

Rodzic
Domowy:

Opiekun
E-mail:

Adres zamieszkania:

DANE UCZESTNIKA (7-17 LAT)
Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

/

/

SZCZEGÓŁY WYJAZDU
Nazwa, data i miejsce imprezy: Ferie Winter Fun, 11.02 – 18.02.2018, Poronin (Polska)
Cena:

£400 (obóz)

£415 (obóz z ubezpieczeniem NNW)

Specyfikacja ceny £400
• Zakwaterowanie: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Limba (7 noclegów),
ul. Kośne Hamry 15A, 34-520, Poronin (Polska)
• Wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
• Realizacja Programu Obozowego
• Karnety oraz sprzęt narciarski / snowboardowy
• Opieka wychowawców, instruktorów, ratowników oraz medyczna
• Transfery z lotniska w Polsce
 Środek transportu – Samolot Linii Ryanair
o Wylot z London Stansted w dniu 11.02.2018 (FR 8266) o godzinie 11:00, lądowanie 14:10 (Katowice)
o Wylot z Katowic w dniu 18.02.2018 (FR 8267) o godzinie 14:35, lądowanie 16:00 (London Stansted)
*Aktualny koszt zakupu biletu należy doliczyć do ceny obozu (np. £400)
Uwaga:
• Prowiant na drogę do Polski oraz kieszonkowe zapewniają rodzice
• Rodzice zobowiązują się do wyrobienia dziecku Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC), oraz
potwierdzają, że uczestnik posiada ubezpieczenie NNW
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RAMOWY PLAN OBOZU ZIMOWEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
1.

2.

3.

4.
5.

Zajęcia na stoku / Nauka jazdy na nartach lub snowboardzie
Wycieczka do Zakopanego + zwiedzanie Skoczni Narciarskiej Wielka Krokiew
Zajęcia na lodowisku
Ognisko w regionalnym góralskim szałasie
Gry i zabawy w basenie oraz Spa + Aqua Aerobic
Dyskoteka i Glow Party
Decoupage
A także: karaoke, x-box i kinect, gry planszowe

Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa Ogólne, Warunkami Uczestnictwa – Samoloty, zakresem ubezpieczenia oraz programem obozu
znajdującym się na stronie kolonie.co.uk który przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
Olimp Tour zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od
siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, brak wymaganego minimum –
40 uczestników na turnus). Klient otrzymuje wówczas zwrot dokonanej wpłaty. Uczestnikowi nie
przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
Klient zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia, określonego w niniejszej
umowie. Należność zostanie wpłacona najpóźniej do dnia 15.12.2017 r. (dotyczy wpłat ratalnych). W
przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w późniejszym terminie, Klient wpłaci pozostałą
część należności najpóźniej na 45 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. W przypadku, gdy udział
Uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem turnusu, Klient wpłaci
całkowitą należność jednorazowo w dniu dokonania rezerwacji.
W przypadku rezygnacji w imprezie, klient ponosi koszta wymienione w Warunkach Uczestnictwa Ogólne.
Potwierdzam zgodność informacji zdrowotnych zawartych w Pakiecie Naszego Kolonisty. W przypadku
zatajenia przewlekłej choroby (np. autyzm) wymagającej specjalistycznej opieki nad dzieckiem, rodzic
otrzyma karę finansową w wysokości £500 oraz poskutkuje to natychmiastowym usunięciem uczestnika z
obozu na koszt rodzica.

Klient oświadcza, że:
1.
2.

3.

4.

został poinformowany, że administratorem jego danych osobowych oraz uczestnika jest Olimp Tour Ltd,
dane są zbierane w celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych oraz w celach
marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania postanowień niniejszej
umowy przez organizatora i ubezpieczyciela,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Data Protection Act 1998 r. wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego uczestnika przez
Organizatora w celach realizacji umowy oraz marketingowych, z uwzględnieniem postanowień Warunków
Uczestnictwa,
umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Rodzic/Opiekun:

Podpis:

Data:

Biuro Olimp Tour

6.09.2017
Data: 06.10.2017
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