ZGŁOSZENIE - UMOWA REZERWACJI
Zawarta w dniu ....................... pomiędzy JDA Jankowski Mirosław, Łomża, ul. Kolibrowa 4 reprezentowana przez
Właściciela: Jankowskiego Mirosława zwanym ORGANIZATOREM
a……………..........................................
ul.……………………..................w......................................................Kod..….…....
zwanym dalej KLIENTEM,
Dane do wystawienia faktury:
Adres: ...........................................................................................................................................................
Nr NIP: ...........………..... Telefon: ................................komórkowy...............................................
e-mail……………….…….....………………………....
Imię i nazwisko opiekuna:. ...................................….……………….............................................................
Adres zameldowania: ......................................................................................................................................
Dowód (seria, nr): ..............................wydany przez.. ......................................................................
Telefon:.......................................................................
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Miejsce wykonania usługi: Stacja Narciarska RYBNO
Rezerwacja stoku narciarskiego w dniach......………….......……..........Ilość osób:…........……...
Rezerwacja sprzętu:....………………….......................................................................................
Planowany koszt usługi:..……………….........……………............................................
Uczestnicy grupy zobowiązani są do pokrycia kaucji zwrotnej za kartę magnetyczną 15 zł, płatnej gotówką,
upoważniającej do wejścia na stok narciarski.
Koszty związane z pobytem w SN ustalane są indywidualnie w oparciu o aktualny cennik dla grup zorganizowanych.
W celu rezerwacji pobierana jest kaucja zwrotna za pobyt w SN, której wysokość uzależniona jest od planowanych
kosztów:
0,00 –1 000,00 zł planowanych kosztów- kaucja w wysokości 300 zł
1 001,00 – 3 000,00 zł planowanych kosztów-kaucja w wysokości 500 zł
3 001,00 i więcej planowanych kosztów-kaucja w wysokości 700 zł
Kaucja płatna jest na konto bankowe: PKO BP o/ Łomża 44 1020 1332 0000 1502 0027 5123
W tytule przelewu prosimy wpisywać: KAUCJA ZWROTNA.
Kaucja podlega zwrotowi po zrealizowanej usłudze.
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z USŁUGI PRZEZ KLIENTA KAUCJA W CAŁOŚCI PRZEPADA W DNIU
NASTĘPNYM PO UPŁYNIĘCIU TERMINU REZERWACJI NA RZECZ ORGANIZATORA.
Jeśli w umowie rezerwacji wskazanych jest kilka terminów, a klient nie wykorzysta któregoś z nich to kaucja
również przepada w całości.
Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeśli klient na 7 dni przed zarezerwowanym terminem poinformuje
Organizatora o rezygnacji.
Przepadek kaucji jest dokumentowany fakturą VAT.
Płatność za usługę następuje gotówką na stoku narciarskim.
W przypadku:
a) niesprzyjających warunków atmosferycznych,
b) rezygnacji z powodu udokumentowanej choroby lub kwarantanny
zarezerwowany termin ulega zmianie lub następuje zwrot kaucji. .
Grupy zobowiązane są do skorzystania z instruktażu wykwalifikowanych instruktorów.
Imię i nazwisko instruktora ...............................................................................................................
Dokument PZN stwierdzający kwalifikacje instruktora ..................................................................

Klient zabiera ze sobą:…………………………………….............………………………………………..
UWAGA: Minimalna liczba uczestników, przy której rezerwacja będzie realizowana wynosi: 15 osób
Organizator zawarł/nie zawarł na rzecz Klienta umowy ubezpieczenia ..................................................................
Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących przebywania na stoku a także o
obowiązkowym ubiorze ochronnym i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie korzystania ze stoku narciarskiego a także po
zakończeniu.Klient oświadcza, że stan zdrowia osób zgłaszanych pozwala na korzystanie ze stoku narciarskiego oraz, że zapoznał się z
programem i warunkami uczestnictwa i akceptuje je.
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JDA Jankowski Mirosław z siedzibą w Łomży przy ul. Kolibrowej 4.
Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji powyższej umowy i przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Podanie danych
jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo usunięcia danych w każdym
czasie.

Organizator
………………………………………………

Klient
……………………………….............…

