
WARUNKI UCZESTNICTWA 
W KOLONIACH WAKACJE ZE SPORTEM I PRZYGODĄ 

 
 
1. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do regulaminu kolonii oraz regulaminu          

ośrodka, w którym jest organizowany obóz oraz do poleceń wychowawców. 
 
2. Uczestnik jest zobowiązany zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport           

lub aktualną legitymację szkolną. 
 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy        

wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w          
środkach transportu. 

 
4. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu kolonii uczestnik zostanie wydalony         

z placówki na koszt własny (rodziców, opiekunów). 
 
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody         

wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na kolonii. 
 
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy          

osobiste). 
 
7. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej z firmą          

„Sun-Tourist”. 
 
 
Ja, niżej podpisany oświadczam, że znane są mi warunki uczestnictwa w kolonii. 
 
 

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

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

        Podpisy rodziców/ opiekunów 
 
 

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

 
               Podpis uczestnika 

 
 
 
Lublin, dn. ................... 2018 r. 

 
 

UMOWA – ZGŁOSZENIE 
o udział w imprezie turystycznej 

KOLONIE WAKACJE ZE SPORTEM I PRZYGODĄ 
 

Numer imprezy 1/06/2018 Termin imprezy 25.06.2018 – 3.07.2018 
Kraj Polska  Miejscowość Zwierzyniec 

Organizator BT Sun-Tourist,, ul. Łukasińskiego 6/11, 22-400 Zamość 
Nazwa i adres 

obiektu  Pensjonat Zacisze, Rudka 5B, 22-470 Zwierzyniec 

Wyżywienie  śniadania, obiady, podwieczorki, kolacje 
Rodzaj transportu autokar 
Miejsce wyjazdu Lublin, ul. Symfoniczna 1A, parking przy CS Akademos 

Data wyjazdu 26.06.2018 (poniedziałek), godz. 8.30 
 

Dane osoby prawnej zawierającej umowę (rodzic lub prawny opiekun): 
Nazwisko i imię Telefon E-mail 

 
 

  

 
Adres 

 
 

 
Dane uczestników imprezy: 

 Uczestnik I Uczestnik II 
Nazwisko   

Imię   

Adres 
 

 
 

Numer PESEL   

Cena imprezy w PLN 1490 zł 1490 zł 
Należność łączna za udział 

w/w osób w PLN  

Płatności: 
● Zaliczka 300 zł płatna do 1.03.2018  
● Dopłata do całości kwoty (1190 zł) płatna do 30.04.2018 
Wpłaty prosimy kierować na konto: Alior Bank 47 2490 0005 0000 4500 7119 7338 
Tytuł przelewu: Wakacje ze sportem i przygodą, Zwierzyniec 2018, Paderewski, imię i 
nazwisko uczestnika. 

 
……………………….………….. 

Podpis osoby  
zawierającej umowę 

……………..…………………….. 
Podpis osoby  

przyjmującej zgłoszenie 
 


