REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obozie zimowym zobowiązują się do
zapoznania z niniejszym regulaminem.
2. Organizatorem imprezy turystycznej – obozu zimowego jest Jacek Szelest prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą „MANIA PŁYWANIA”, ul. Gościnna 26/25, 20 – 532
Lublin, NIP: 675 – 163 – 15 – 66, Regon: 369124437, reprezentowanym przez
właściciela – Jacka Szelesta,
zwanym dalej „Organizatorem”,
3. Rezerwacji miejsca na organizowanym obozie zimowym należy dokonać poprzez
wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej www.mania-plywania.pl w zakładce obozy.
W odpowiedzi na powyższe zgłoszenie drogą mailową otrzymają Państwo
potwierdzenie

rezerwacji,

umowę,

kartę

zgłoszenia

oraz

kartę

zdrowia.

Warunkiem skutecznej rezerwacji miejsca na organizowanym obozie jest wpłata
zaliczki w wysokości 490,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt 00/100) od
osoby w terminie podanym w umowie.
Powyższa kwotę należy wpłacić na konto bankowe o numerze 63 1140 2004 0000 3302
7734 7302 w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę
obozu – „obóz zimowy Murzasichle”.
4. Oryginał umowy należy dostarczyć na stoisko firmy Manii Pływania na basenie
Akademii Wychowania Fizycznego w terminie podanym w mailu informacyjnym
najpóźniej 14 dni od otrzymania dokumentów drogą elektroniczną. Oryginał karty
zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom najpóźniej 7 dni przed planowanym
wyjazdem.

5. Pozostałą kwotę za uczestnictwo w obozie zimowym w wysokości 1.000,00 zł od osoby
(słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) należy uiścić na wskazane w pkt. 3 konto
organizatora najpóźniej do dnia 13 stycznia 2019 r.
6. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego
niezależnych.
W takiej sytuacji uczestnik powinien w maksymalnym terminie 7 dni od uzyskania
informacji od organizatora niezwłocznie poinformować organizatora czy akceptuje
zmianę w umowie czy od niej odstępuję.
7. Niewykorzystanie przez Uczestnika atrakcji objętych programem obozu z przyczyn
leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotów
pieniężnych.
8. Ewentualnej rezygnacji z udziału w obozie zimowym, należy dokonać w formie
pisemnej i dostarczyć ją Organizatorowi. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę
otrzymania pisma przez Organizatora.
9. Koszty wiążące się z rezygnacją z wyjazdu:
- W przypadku rezygnacji do 21 dni od rozpoczęcia obozu zimowego organizator
potrąca zaliczkę w wysokości 490,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt
00/100),
- W przypadku rezygnacji do 14 dni od rozpoczęcia obozu zimowego organizator
potrąca zaliczkę w wysokości 490,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt
00/100) oraz uczestnik zobowiązany jest do dopłaty dodatkowo kwoty 350 zł (słownie
złotych: trzystu pięćdziesięciu złotych 00/100),
- W przypadku rezygnacji do 7 dni od rozpoczęcia obozu zimowego, organizatora
potrąca 100% całkowitej wartości organizowanego wyjazdu.

10. Podczas trwania obozu zimowego uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu
obozu oraz regulaminu ośrodka.
11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody
wyrządzone z jego winy.
12. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu ośrodka oraz
umowy uczestnictwa w obozie zimowym Uczestnik zostanie wydalony z Obozu na swój
koszt a także bez możliwości zwrotu kosztów obozu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i przedmioty
wartościowe Uczestników.
14. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w
terminie do 30 dni po zakończeniu obozu.

………………………………………….
Podpis Organizatora

