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Imię i nazwisko rodzica/opiekuna zgłaszającego dziecko: ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pesel osoby zgłaszającej: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika obozu:…………………………………………………………………………………………………. 

I. Informacje ogólne:  

• Organizatorem obozu Windsurfing Camp Dąbki 2021 jest firma Hello – Sport Klimowicz 

Wojnarowski Spółka Jawna , ul. Internetowa 50/19, 03-290 Warszawa, NIP: 5242813956  

• Termin obozu: 11.08- 20.08.2021 

• Nr konta do przelewu: Mbank S.A. nr. 17 1140 2004 0000 3002 7709 5495 

• Cena obozu: 2249 zł 

• Dane kontaktowe: Tel. Krzysztof Wojnarowski 600480681 , Andrzej Klimowicz 503024716, 

Email: info@hello-sport.pl 

II. Warunki rezerwacji:  

• Rezerwacji miejsca można dokonać wysyłając wiadomość na adres  email: info@hello-

sport.pl lub telefonicznie. 

• W ciągu 7 dni od daty rezerwacji miejsca należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł na numer 

konta : 17 1140 2004 0000 3002 7709 5495. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko 

dziecka, termin obozu oraz jego nazwę. 

• Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 14 dni należy przesłać na adres mailowy: info@hello-

sport.pl wypełnioną kartę kwalifikacyjna uczestnika obozu. Kartę można dostarczyć także 

osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

• Zarówno brak wpłaty zaliczki jak i niedostarczenie karty kwalifikacyjnej powoduje anulowanie 

rezerwacji.  

III. Warunki płatności:  

• Wpłaty zaliczki trzeba dokonać do 7 dni od daty rezerwacji.  
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• Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem się obozu. 

IV. Warunki rezygnacji:  

• W wypadku rezygnacji z obozu mniej niż 30 dni przed jego rozpoczęciem  z powodów 

niezależnych od Organizatora, firma Hello – Sport zastrzega sobie prawo do zachowania 

części środków na pokrycie kosztów organizacyjnych:  

➢ 29 – 10 dni przed obozem – jeżeli rezygnacja nastąpi w tym terminie firma  Hello – Sport 

dokona zwrotu 50% ceny obozu.  

➢ Poniżej 10 dni przed obozem – jeżeli rezygnacja nastąpi w tym terminie firma Hello – Sport 

dokona zwrotu 25% wartości obozu.  

• W wypadku rezygnacji można wskazać osobę, która pojedzie na obóz zamiast osoby 

rezygnującej. W takim wypadku nie trzeba dokonywać dodatkowych opłat. Warunkiem 

przyjęcia tej osoby na wyjazd jest dostarczenie wszystkich dokumentów.  

• W wypadku rezygnacji z obozu podczas jego trwania z powodów niezależnych od 

organizatora, firma Hello – Sport nie dokonuje zwrotu wpłaconych środków.  

• Firma Hello – Sport rekomenduje wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji u 

dowolnego ubezpieczyciela.   

V. Realizacja oferty:  

• Firma Hello – Sport zobowiązuje się do realizacji oferty przedstawionej na stronie  

www.hello-sport.pl  

• Firma Hello – Sport oświadcza, że zajęcia prowadzone będą przez instruktorów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. 

• Obóz zgłoszony jest do Warszawskiego Kuratorium Oświaty.  

• Uczestnik obozy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obozu oraz regulaminu 

placówki w, której przebywa podczas obozu.  

• Kierownik obozu może dyscyplinarnie usunąć uczestnika z obozu jeżeli będzie on łamał 

regulamin obozu. W takim wypadku rodzice (opiekunowie) zobowiązani są na własny koszt 

odebrać dziecko z obozu w ciągu 24 godzin.  

• Jeżeli organizator w trakcie obozu nie będzie mógł zrealizować elementów programu 

zobowiązany jest znaleźć świadczenie zastępcze. Jeżeli tego nie zrobi opiekunowie mogą 

domagać się zwrotu części kosztów.  

•  Rodzice (opiekunowie) pokrywają wszelkie straty materialne wyrządzone przez ich dziecko w 

skutek jego działania.  

• Podczas wyjazdu uczestnicy mają wykupione ubezpieczenie NNW na okres obozu. 
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VI. Informacje dodatkowe:  

• Podpisując warunki uczestnictwa wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, 

uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika  i Państwa, na 

utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji ofert oraz w celach 

marketingowych przez firmę Hello – Sport Klimowicz Wojnarowski Sp. J. 

• W sprawach nieuregulowanych niemniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator 

wyjazdu 

 

 

 

 Data i podpis 

                                                                                                                                            …………………………… 


