
ZGŁOSZENIE - UMOWA
Zgłaszam udział  swojego dziecka / swój  udział w obozie letnim organizowanym przez Jeździecki

Klub Sportowy Umiastów w terminie...................................... Imię i Nazwisko......................................

…...............................................................................................Pesel .......................................................

Miejsce ur. ................................... Adres zamieszkania ............................................................................

Województwo:..........................................................................Telefon.................................................... 

e-mail……………................................................................Koszt turnusu -....................................PLN

Oświadczam,  że  zapoznałem się  z  Warunkami  Uczestnictwa,  programem oraz zakresem usług   /
świadczeń  w/w obozu,  przyjmuję  go  do  wiadomości  i  przestrzegania  co  potwierdzam podpisując
niniejsze  Zgłoszenie.  Jednocześnie  oświadczam,  że  moje  dziecko  nie  otrzymało  przeciwwskazań
lekarskich do uprawiania jazdy konnej oraz zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem
jazdy konnej i następstw nieszczęśliwych wypadków z nią związanych.

Miejscowość............................................ data..................................................
              
                  …...........................................................                           ..............................................

   Pieczątka i podpis organizatora         Podpis klienta

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych  osobowych  (Dz.U.  Z 2002 r.  Nr 101,  poz.  926)  wyrażam zgodę na przetwarzanie  wyżej
wymienionych  danych osobowych przez JKS Umiastów.

..………………………………………………. 
(data i podpis Rodzica/Opiekuna) 

Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  rejestrowanie  wizerunku  mojego  dziecka  podczas  obozu
jeździeckiego oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć oraz nagrań video na
stronie  internetowej  JKS Umiastów oraz KJ Łańsk oraz kanałach  social  media  (m.in.:  Facebook,
YouTube, Instagram, Twitter, SnapChat).

………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

..………………………………………………. 
(data i podpis Rodzica/Opiekuna) 

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr 90, poz. 631 ze
zm.).

Informacje jeździeckie  (niepotrzebne skreślić):
1. Posiadam Odznakę Jeździecką PZJ:  BRĄZOWA / SREBRNA/ ZŁOTA

2. Jeżdżę konno od roku ................... z częstotliwością 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 w tygodniu, 1,2,3 w miesiącu 

3. Najczęściej jeżdżę konno w Ośrodku Jeździeckim ..........................................................................

4. Opanowałem/am: STĘP / KŁUS / GALOP / SKOKI 

5. Byłem/am na obozie jeździeckim w ........................................................................................

W miarę możliwości postaramy się kwaterować uczestników według ich sugestii. Chciałbym/łabym 

być zakwaterowany z: ................................................................................................

Jeździecki  Klub Sportowy UMIASTÓW, ul. Umiastowska 72 C, 05-850 Umiastów
NIP: 5213724865, KRS: 0000604959, REGON: 363876290 

mBank 79 1140 2004 0000 3102 7736 5251 
Uwaga! Po wpłynięciu  na nasze konto wpłaty i otrzymania od Państwa 2 podpisanych  egzemplarzy  zgłoszenia-
umowy prześlemy potwierdzenie przyjęcia dziecka na obóz na podany w umowie kontakt e-mail.  Osoby, które
potrzebują faktury proszone są o taką informację przy wpłacie zaliczki. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. ZAWARCIE UMOWY
• Warunkiem wpisania na listę uczestników obozu konnego jest podpisanie przez klienta, którym jest rodzic lub

prawny opiekun dziecka lub osoba pełnoletnia ZGŁOSZENIA-UMOWY i wniesienia opłaty gwarancyjnej w
wysokości 800, 00 zł

• Za  moment  wpłaty  uważa  się  wpływ  środków  na  rachunek  bankowy,  udokumentowany  dostarczeniem
organizatorowi  dowodu wpłaty.  Uwaga! Ze  względu  na  ograniczoną liczbę  miejsc,  o zakwalifikowaniu  na
wybrany  turnus  decyduje  kolejność  wpłynięcia  opłaty  gwarancyjnej.  W  przypadku  wyczerpania  miejsc
organizator może zaproponować uczestnictwo w innym terminie lub zwrot wpłaconej zaliczki.

• Klient zobowiązany jest do przesłania na adres biuro@kjlansk.pl wypełnionej Karty kwalifikacyjnej uczestnika
obozu jeździeckiego najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem obozu i dostarczenie oryginału karty najpóźniej
w dniu rozpoczęcia turnusu.

• Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów obozu najdalej do 15 dni przed jego rozpoczęciem.
• Datą zawarcia umowy jest data obustronnego podpisania przez uczestnika i usługodawcę zgłoszenia-umowy.
2. REZYGNACJA Z IMPREZY
• Odstąpienie uczestników od umowy powoduje potrącenie przez organizatora 50,00 zł opłaty manipulacyjnej.
• W wypadku odstąpienia od umowy w terminie 50-15 dni przed rozpoczęciem turnusu organizator potrąca 30%

pełnych kosztów turnusu.
• Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi w terminie krótszym niż 15 dni, potrącenie wynosi 50% pełnego kosztu

turnusu. 
• W  przypadku  rezygnacji  z  w  trakcie  trwania  obozu  (niezależnie  od  przyczyny),  nie  przysługuje  zwrot

wpłaconych opłat.  

3. ODWOŁANIE IMPREZY I ZMIANY PROGRAMU
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych, uczestnikowi nie
przysługuje z tego powodu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionej opłaty.
4. ŚWIADCZENIA W CENIE OBOZU:
• zakwaterowanie w pokojach 2-5 osobowych, pełny węzeł sanitarny (WC, ciepła woda, prysznic lub wanna), 
• pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie) w jadalni ośrodka (wersja standard lub wegetariańska),
• jazda konna w wymiarze:

 - dla osób jeżdżących konno – 20 h, - dla osób początkujących – 10 h (zajęcia indywidualne na lonży, lekcja 30
min) w miarę postępów uczestnik może dołączyć do grup (decyduje instruktor)
- W przypadku rezygnacji uczestnika z jazd lub braku możliwości uczestniczenia - jazda przepada,

• korzystanie z basenu i siłowni ośrodka zgodnie z planem dnia obozu oraz dostępnością obiektu,
• wycieczkę  w  formie  pływania  kajakami/rowerami  wodnymi  po  Jeziorze  Łańskim  (w  przypadku  pogody

pozwalającej na bezpieczne wypłynięcie),
• zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z teorią jeździectwa, hodowlą i użytkowaniem koni,
• gry, zabawy,
• fachową i rzetelną opiekę ze strony instruktorów PZJ, rekreacji i wychowawców
• podstawowe ubezpieczenie NNW, zgłoszenie wypoczynku do kuratorium 
• opiekę medyczną poprzez konsultację u lekarza w Stawigudzie lub Olsztynie (transport – członek kadry obozu),
• możliwość  przystąpienia  do  dodatkowo  płatnego  egzaminu  na  odznaki  jeździeckie  PZJ   (o  możliwości

przystąpienia do egzaminu decyduje instruktor, egzamin będzie zorganizowany dla min. 3 zdających)
5. OPŁATY DODATKOWE
• Przy  wykupieniu  więcej  niż  jednego  turnusu  należy  opłacić  nocleg  i  wyżywienie  pomiędzy  turnusami  w

wysokości 120 zł. Pomiędzy turnusami, organizator nie zapewnia opieki wychowawcy.
• Osoby, dla których konieczne jest przygotowywanie indywidualnego menu żywieniowego, dopłacają 150 zł do

ceny obozu.
• Egzamin na odznaki PZJ jest dodatkowo płatny a jego cena wynosi 200 zł/os.


