
UMOWA - ZGŁOSZENIE
Biuro Turystyczne „Kubuś – Marta”

Ul. Żeromskiego 1/1 58-160 Świebodzice
www.kubusmarta.pl

Tel./fax 74 854 38 90; 608636483; 604139592 NIP 884 136 23 49 REGON020026018
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Wojewody Dolnośląskiego 288

Nr umowy
/P/K/2014

Kolonia letnia w Pogorzelicy

Termin imprezy
14.07-27.07.2014

Świadczenia:
wycieczki piesze po okolicy; wejście na latarnie morską w Niechorzu; rejs statkiem;
wycieczka autokarowa do Międzyzdrojów - zwiedzanie Alei Gwiazd i mola;
ognisko pieczenie kiełbasek; wycieczka autokarowa do Kołobrzegu - zwiedzanie portu,
Katedry, Starego Miasta; wycieczkę autokarową do Wrzosowa do Parku Dinozaurów i
Parku Safarii; wycieczka autokarowa do Trzęsacza - ruiny kościoła na wydmie;
rozgrywki i zawody sportowe, gry i zabawy terenowe - szukanie skarbów, kolonia na
medal, neptunalia - chrzest kolonijny; gry i zabawy integracyjne, konkursy, dyskoteki,
korzystanie z sali karaoke; ubezpieczenie NNW 10.000 zł; transport autokarem w obie
strony; wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) +
suchy prowiant na drogę powrotną.
Zakwaterowanie w Ośrodku Wypoczynkowym „Krystyna” położonym 150 m od morza
w pokojach 3, 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.
KADRA: pedagogiczna, medyczna (lekarz i pielęgniarka), zatwierdzona przez
Kuratorium Oświaty i Wychowania- posiadająca wymagane uprawnienia.
Opieka ratownika.

Osoba biorąca udział w imprezie
Lp IMIĘ I NAZWISKO ADRES

ZAMIESZKANIA
TELEFON

KONTAKTOWY
PESEL

1.

1. Klient potwierdza, że zapoznał się z programem imprezy oraz ze stanowiącymi integralną część niniejszej
umowy „warunkami uczestnictwa” organizowanych przez Biuro Turystyczne „Kubuś-Marta”
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić imprezę zgodnie z przewidzianym planem i w określonym
przez strony terminie.

3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Turystyczne
„Kubuś-Marta”

TRANSPORT ILOŚĆ UCZESTNIKÓW KOSZT IMPREZY NA OSOBĘ
Autokar turystyczny

50 osobowy
1 1360 zł

CENA ŚWIADCZEŃ ŁĄCZNIE
1360 zł

MIEJSCE ZBIÓRKI DATA GODZINA
*Wałbrzych stacja paliw LOTOS
Ul. Wrocławska

14.07.2014r
27.07.2014r

7.00 godzina wyjazdu
20.00 godzina przyjazdu

*Plac Dworcowy w Świebodzicach 14.07.2014r
27.07.2014r

7.30 godzina wyjazdu
19.30 godzina przyjazdu

*Świdnica ul. Zamenhofa
przystanek autobusowy

14.07.2014r
27.07.2014r

8.00 godzina wyjazdu
19.00 godzina przyjazdu

Nr konta: PKOBP S.A. O / ŚWIDNICA 77 1020 5138 0000 9502 0068 6477
Wypełnioną umowę i kartę kwalifikacyjną uczestnika proszę odesłać na adres:
Biuro Turystyczne ,,Kubuś- Marta” Ul. Żeromskiego 1/1 58-160 Świebodzice
Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Czytelny podpis klienta Pieczęć i podpis sprzedającego




