REGULAMIN UCZESTNICTWA
1.Przed zapisaniem się na organizowany wypoczynek uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym
regulaminem uczestnictwa.
2. Organizatorem imprezy turystycznej jest firma „JACEK SZELEST MANIA PŁYWANIA”, NIP: 675 – 163
– 15 – 66, Regon: 369124437, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa
Małopolskiego pod numerem wpisu Z/93/2018 zwana dalej organizatorem.
3. Rezerwacji miejsca na organizowanym wypoczynku należy dokonać poprzez wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mania-plywania.pl w
zakładce obozy. W odpowiedzi drogą mailową dostaną Państwo potwierdzenie rezerwacji, umowę,
kartę zgłoszenia oraz kartę zdrowia. Rezerwacja jest utrzymana po wpłaceniu zaliczki w wysokości
650 zł (słownie: sześciuset pięćdziesięciu złotych) od osoby w terminie podanym w umowie na konto
bankowe (nr konta 63 1140 2004 0000 3302 7734 7302 –w tytule przelewu proszę wpisać imię i
nazwisko Uczestnika oraz nazwę obozu – „obóz letni Janów Lubelski I turnus/II turnus”. Oryginał
umowy należy dostarczyć organizatorowi na stoisko firmy Mania Pływania na basenie Akademii
Wychowania Fizycznego /

bezpośrednio przekazać dokumenty instruktorowi podczas zajęć

(*dotyczy klientów szkoły Mania Pływania) lub wysłać podpisane dokumenty na adres siedziby firmy:
ul.Gościnna 26/25,20-532 Lublin w terminie najpóźniej 14 dni od otrzymania dokumentów drogą
elektroniczną . Oryginał karty zgłoszenia należy dostarczyć organizatorom najpóźniej 7 dni przed
planowanym wyjazdem.
4. Pozostałą kwotę za uczestnictwo Uczestnika w Obozie w kwocie 1.000 zł (słownie złotych: jeden
tysiąc 00/100) należy uiścić na wskazane powyżej konto Organizatora najpóźniej do dnia 14 czerwca
2019 r.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego
niezależnych.
W tej sytuacji uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora czy akceptuje zmianę w
umowie czy od niej odstępuję za zwrotem świadczeń oraz bez wniesienia kary umownej.
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z jego
winy.
7. Niewykorzystanie przez Uczestnika atrakcji objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego
stronie, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotów pieniężnych.
8. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.
9. Koszty wiążące się z rezygnacją z wyjazdu:
-do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy potrącana jest zaliczka 650 złotych oraz dodatkowo 500 zł z
całości opłaty (50 zł za każdy dzień organizowanego wyjazdu)

- przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia obozu, potrącane jest 100% całkowitej wartości
organizowanego wyjazdu.
10. Podczas trwania obozu uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu oraz
ośrodka.
11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminów oraz opisanych w umowie wystąpieniach Uczestnik
zostanie wydalony z Obozu na koszt opiekunów, bez możliwości zwrotu kosztów.
12.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i przedmioty wartościowe
Uczestników, które nie zostały przekazane mu w formie depozytu.
13. Istnieje możliwość przeniesienia uprawnień na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej do 7 dni przed wyjazdem.
14. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30
dni po zakończeniu obozu.

