
ZGŁOSZENIE-UMOWA 

 

Zgłaszam udział swojego dziecka/swój udział w obozie Zimowym w KJK SZARY. 

w terminie / turnusie.............................................  – sportowym/rekreacyjnym (niepotrzebne skreślić) 

Nazwisko i imię uczestnika................................................................................................................... 

Pesel ...................................................... Miejsce ur. .......................................................... 

Adres zamieszkania.............................................................................................................. 

Województwo:..................................................................................................................... 

Telefon opiekuna..............................................Telefon dziecka........................................... 

E-mail........................................................................ 

Koszt turnusu -...................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem oraz zakresem usług i 

świadczeń w/w obozu, przyjmuję go do wiadomości i przestrzegania co potwierdzam 

podpisując niniejsze Zgłoszenie. 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie otrzymało przeciwwskazań lekarskich do 

uprawiania jazdy konnej oraz zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jazdy 

konnej i następstw nieszczęśliwych wypadków z nią związanych. 

  

...........................................................     ....................................................... 

Miejscowość i data           Pieczątka i podpis organizatora 

 

 

......................................................... 

Podpis klienta 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej 

wymienionych danych osobowych przez KJK SZARY , ITS Krzysztof Subik 

 

............................................................ 

(podpis ) 



Informacje jeździeckie: 

1.Posiadam Odznakę Jeździecką PZJ: Brązowa/ Srebrna/Złotą (niepotrzebne skreślić) 

2. Jeżdżę konno od roku .............................. z częstotliwością 1,2,3,4,5,6,7 w tygodniu 

1,2,3 w miesiącu (niepotrzebne skreślić) 

3. Najczęściej jeżdżę konno w Ośrodku Jeździeckim ................................................................ 

4. Opanowałem/am: stęp/ kłus/ galop/ skoki (niepotrzebne skreślić) 

5. Byłem/am na obozie jeździeckim w ........................................................................................ 

....................................................................................... .................................................. 

W miarę możliwości postaramy się kwaterować uczestników według ich sugestii. 

Chciałbym być zakwaterowany z:................................................................................................ 

....................................................................................... .............................................................. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

I. ZAWARCIE UMOWY 

• Warunkiem wpisania na listę uczestników pobytu zimowego jest podpisanie Umowy i przesłanie 

mailem przez klienta, którym jest rodzic lub prawny opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia 

ZGŁOSZENIA- UMOWY 

• Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów obozu najdalej do ostatniego dnia 

obozu, w którym uczestniczy dziecko. 

• Datą zawarcia umowy jest data obustronnego podpisania przez uczestnika i usługodawcę 

zgłoszenia-umowy. 

II. REZYGNACJA I PRZERWANY POBYT 

• Pobierana jest przedpłata w wysokości 400 zł, która gwarantuje miejsce na obozie. 

• W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w obozie zwrot przedpłaty odbywa się 

na następujących zasadach: 

❖ a. Zgłoszenie rezygnacji na 15 dni przed terminem rozpoczęcia obozu - zwrot 100% przedpłaty, 

❖ b. Zgłoszenie rezygnacji na 14 - 8 dni przed terminem rozpoczęcia obozu - zwrot 50% przedpłaty, 

❖ c. Zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia obozu - zwrot nie 

przysługuje. 

Chyba, że przyczyna nieobecności wywołana została nadzwyczajnymi okolicznościami, 

( udokumentowanymi przez uczestnika) takimi jak choroba i inne. 

 

 



• W przypadku przerwania pobytu przez uczestnika z powodu choroby lub innych ważnie 

uzasadnionych przyczyn, za które nie odpowiada organizator, zwrot kosztów wynosi 50 % 

reszty nie wykorzystanych dni. 

• W przypadku przerwania pobytu spowodowanego nieodpowiednim zachowaniem lub 

brakiem dyscypliny, łamaniem obowiązujących regulaminów (po dwóch upomnieniach) 

uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów 

III. ODWOŁANIE OBOZU I ZMIANY PROGRAMU 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem z 

przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych) lub do 15 dni przed rozpoczęciem 

turnusu z powodu nieuzbierania się grupy w minimalnej ilości 5 osób. Uczestnikowi nie przysługuje z 

tego powodu odszkodowanie. Zaliczki są zwracane w całości na nr. konta, z którego były dokonane 

wpłaty. 

IV.ŚWIADCZENIA W CENIE OBOZU: 

Zakwaterowanie w budynku, w pokojach 1,2,3,4-osobowych,  pełny węzeł sanitarny (WC, ciepła 

woda, prysznic), 

Zapewniamy: 

- pełne wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad 2 daniowy ,podwieczorek, kolacja); 
zgłoszenie diety specjalnej wymagane minimum 7 dni wcześniej! 
- jazda konna w wymiarze: 9 x 45min jazdy konnej (obóz sportowy 7 dniowy), 
 7 x 45min(obóz rekreacyjny 7 dniowy), 30 min dla osób uczących się jazdy konnej (zajęcia 
indywidualne na lonży) 
- udział w imprezach i konkursach jeździeckich 
- zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z hodowlą i użytkowaniem koni, 
- gry, zabawy, quizy, 
- fachową i rzetelną opiekę ze strony instruktorów jeździectwa i wychowawców 
- ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tyś zł. 
- możliwość przystąpienia do egzaminu na odznaki jeździeckie PZJ (dodatkowa opłata 220zł) 
 
ORGANIZATOR: 
Organizatorem Obozów jest firma „ITS Krzysztof Subik” z siedzibą ul. Jagiellońska 51/18,        
38-500 Sanok NIP: 6871776161, Regon 371168143 
 

 

...........................................................     ....................................................... 

Miejscowość i data       Pieczątka i podpis organizatora 

 

 

................................................      

             Podpis klienta 


