PIASECZNO
UMOWA/ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W OBOZIE STACJONARNYM TUAN CAMP PIASECZNO,
LATO 2016 realizowanym w Tuan Club Sport & SPA w Piasecznie, ul. Geodetów 23e.
I.

DANE ORGANIZATORA
Tuan Club Sport & Spa
SPORT REVOLUTION Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 68/3, 02-057 Warszawa
NIP: 527-271-33-72
REGON: 147220058

Tel.: +48 22 380 21 35, + 48 22 380 21 37
Kom.: +48 513 009 226
E-mail: monika@tuanclub.pl
www.tuanclub.pl

II. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
NAZWA IMPREZY: sportowy obóz stacjonarny TUAN CAMP lato 2016
CENA: 659,00 zł/turnus
ZALICZKA: 259,00 zł/turnus
NR KONTA: 42 1160 2202 0000 0002 6107 9428
Turnusy:
04 – 08 lipiec

25 – 29 lipiec

11 – 15 lipiec

01 – 05 sierpieo

18 – 22 lipiec

08 – 12 sierpieo

II. DANE UCZESTNIKA
IMIĘ I NAZWISKO:
DATA URODZENIA:
PESEL:
ADRES ZAMIESZKANIA:

IV. DANE ZGŁASZAJĄCEGO (RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO)
IMIĘ I NAZWISKO:
PESEL:
TELEFON:
E-MAIL:
ADRES ZAMIESZKANIA:

V.

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECKA
imię i nazwisko

OJCIEC (OPIEKUN)
MATKA (OPIEKUNKA)

telefon kontaktowy

VI. INFORMACJE RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone, czy Rodzice zgłaszają jakieś uwagi i zastrzeżenia na temat
stanu zdrowia Uczestnika)

Stwierdzam, że podałam (em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na Obozie Stacjonarnym w Tuan Club. W razie zagrożenia zdrowia lub
życia, wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy i wezwanie odpowiednich służb medycznych.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA RAKIET TENISOWYCH
Uczestnik będzie posiadał własną rakietę tenisową w czasie trwania turnusu.
TAK
NIE
Chciałbym / chciałabym wypożyczyd Uczestnikowi rakietę na czas trwania turnusu.
TAK
NIE

VIII. PROTOKÓŁ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU
Tuan Club wypożycza rakietę tenisową na okres 5 dni, na czas zajęd nauki gry w tenisa.
Wypożyczający zobowiązuje się do zwrócenia sprzętu w takim samym stanie w jakim go
otrzymał, w przeciwnym wypadku wypożyczający zostanie obciążony kosztami w
wysokości ceny detalicznej wypożyczonego sprzętu lub stosunkowo do powstałej szkody.

Data i podpis rodzica (opiekuna)

IX. POSTANOWIENIA KOOCOWE I OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że w imieniu własnym oraz zgłoszonych przeze mnie osób zapoznałem/am
się z Warunkami Uczestnictwa w obozie stacjonarnym Tuan Camp, programem imprezy
oraz pozostałymi informacjami stanowiącymi integralną częśd Umowy/Zgłoszenia oraz
potwierdzam prawdziwośd wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie/Zgłoszeniu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie (zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych z dn. 29. 0 8 . 1997r . ) moich danych osobowych oraz danych
osobowych zgłoszonych przeze mnie osób do celów związanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy o świadczenie usług jak i umowy dotyczącej ubezpieczenia
uczestników.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz Uczestnika w celach
marketingowych Organizatora imprezy ( zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U.Nr.133 poz.883)).

Wyrażam zgodę na fotografowanie i/lub nagrywanie mojego dziecka oraz użycie tych
materiałów w dokumentacji i promocji obozów Tuan Camps oraz promocji sportu przez Tuan
Club Sport & Spa.
Oświadczam, iż stan zdrowia zgłoszonych przeze mnie osób umożliwia uczestnictwo w
obozie sportowym będącym przedmiotem Umowy. Zobowiązuję się także do
terminowego uiszczenia wszystkich opłat związanych z uczestnictwem dziecka w
obozie.

Akceptuję powyższe warunki.
Data i podpis rodzica (opiekuna)

Podpis pracownika Tuan Club przyjmującego zgłoszenie

REGULAMIN IMPREZY
1. WARUNKI UCZESTNICTWA W LETNIM OBOZIE
STACJONARNYM TUAN CAMPS
Zawarcie Umowy z Tuan Club Sport & Spa zwanym
dalej
Organizatorem,
następuje
w
chwili
podpisania przez Rodzica/Opiekuna
uczestnika
Umowy/Zgłoszenia Uczestnictwa w TUAN CAMP,
której integralną częścią jest oferta oraz niniejsze
Warunki
Uczestnictwa
w
imprezach
zorganizowanych zwane dalej „REGULAMINEM”.
1.1. Rezerwacji
można
dokonywad
telefonicznie lub poprzez e-mail.

zobowiązani
są
do
powiadomienia
Organizatora
w
momencie
zgłaszania
Uczestnika na obóz o dysfunkcji dziecka i
uzyskania zgody na przyjęcie na obóz.
1.7. Warunki Uczestnictwa stanowią integralną częśd
Umowy obozów stacjonarnych Tuan Camps.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Zaliczka wpłacana jest zgodnie z W arunkami
Rezerwacji zawartymi w pkt. 1.2.

osobiście,

1.2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w
kwocie 259,00 zł. Wraz z wpłatą zaliczki Klient
otrzymuje
Umowę
i Formularz
Zgłoszenia
Uczestnictwa w TUAN CAMP. Zaliczka powinna
byd wpłacona najpóźniej na 10 dni przed
rozpoczęciem obozu, w przeciwnym razie
rezerwacja przepada.
1.3. W przypadku rezerwacji miejsca w terminie
późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem
obozu, Klient jest zobowiązany wpłacid zaliczkę w
momencie zapisu.
1.4. Klient, poprzez podpisanie Umowy i/lub dokonanie
wpłaty (całkowitej lub częściowej), akceptuje
niniejszą Umowę i potwierdza zapoznanie się z
treścią Warunków Uczestnictwa, Regulaminem oraz
z wszelkimi informacjami zawartymi w programie
obozu.
1.4.1. Dopełnieniem rezerwacji jest dostarczenie
przez Rodzica (Opiekuna) Formularza Zgłoszenia
Uczestnictwa w TUAN CAMP. Formularz jest
dostępny w recepcji Klubu lub na
stronie
internetowej www.tuanclub.pl. Wypełnioną Kartę
należy
dostarczyd najpóźniej do czwartku
poprzedzającego
rozpoczęcie
wybranego
turnusu.
1.4.2. Sama dostarczona Umowa/Zgłoszenie nie
stanowi podstawy do potwierdzenia Rezerwacji.
1.5. Wszelkie zmiany i uwagi dotyczące rezerwacji
oraz obozu będą uwzględniane jedynie wtedy,
gdy zgłaszane są przez Rodziców lub Opiekunów
Uczestnika.
1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy
przyjęcia Uczestnika na obóz z powodu dysfunkcji
zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają
Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej
opieki. W takim przypadku Rodzice/Opiekunowie

2.2. Pozostała częśd należności za obóz p o winna
byd uiszczona nie później niż 4 dni przed
rozpoczęciem obozu, czyli do czwartku
poprzedzającego rozpoczęcie wybranego
turnusu.
2.3. W przypadku rezerwacji miejsca w terminie
późniejszym niż 4 dni przed rozpoczęciem
obozu, Klient jest zobowiązany wpłacid 100%
ceny obozu w momencie zapisu lub w terminie
wskazanym przez Organizatora.
2.4. Niedopełnienie Warunków Rezerwacji oraz
Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem
Umowy.
2.5. Warunkiem przyjęcia Uczestnika na obóz jest
dokonanie wpłat określonych w pkt.1.2,
przedstawienie potwierdzenia zapłaty bądź
przelewu, podpisanie Umowy oraz wypełnienie
Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa w TUAN
CAMP.
2.6. Wystawienie faktury VAT za dany obóz może
nastąpid w terminie najpóźniej 3 miesięcy od
daty zakooczenia imprezy.
2.7. Przelewu można dokonywad na konto: Tuan
Club Sport & Spa SPORT REVOLUTION Sp. z o.o.,
ul. Filtrowa 68/3, 02-057 Warszawa, nr konta:
42 1160 2202 0000 0002 6107 9428 . W tytule
przelewu prosimy wpisad imię i nazwisko
uczestnika oraz datę wybranego turnusu.

3. WARUNKI REZYGNACJI
3.1 W przypadku rezygnacji z obozu w czasie od 5 do
1 dnia przed rozpoczęciem turnusu z powodów
niezależnych od Tuan Club, w szczególności
poprzez niedotrzymanie terminów płatności,
chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe,
Organizator zastrzega sobie prawo żądania
zapłaty kwot stanowiących równowartośd

rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z
dokonanymi
już
przygotowaniami
do
zorganizowania imprezy sportowej. Kwota ta jest
równa zaliczce i wynosi 259,00 zł. W przypadku
dokonania całkowitej opłaty za obóz, kwota, po
odliczeniu zaliczki, pozostaje do wykorzystania
na inne usługi Klubu.
3.2 W przypadku rezygnacji z obozu w czasie dłuższym
niż 5 dni przed rozpoczęciem turnusu po dokonaniu
całkowitej opłaty za obóz, kwota w całości
pozostaje do wykorzystania na inne usługi Klubu.
3.3 Tuan Club nie dokonuje zwrotów wpłat za obóz.
3.4 Rodzice lub Opiekunowie mogą w porozumieniu z
Tuan Club zgłosid uczestnictwo w obozie innego
dziecka i w chwili skutecznego zawarcia Umowy
przez Rodziców lub Opiekunów tego dziecka
rezygnujący klienci będą zwolnieni z zapłaty
kosztów wymienionych w pkt..3.1.

4. REALIZACJA OFERTY
4.1 Tuan Club jest odpowiedzialny za przebieg imprezy
zgodny z programem zawartym w ofercie oraz na
stronie internetowej www.tuanclub.pl.
4.2 W przypadku, gdy przed rozpoczęciem imprezy
Organizator jest zmuszony, z przyczyn od niego
niezależnych, zmienid istotne warunki Umowy,
powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient
powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3
dni od otrzymania takiej informacji, zawiadomid
czy:
a) Przyjmuje proponowaną zmianę Umowy;
b) Odstępuje od Umowy za natychmiastowym
zwrotem wszystkich wniesionych świadczeo
i bez obowiązku zapłaty kosztów rezygnacji
określonych w pkt.3
Umowy. Brak
odpowiedzi uczestnika jest równoznaczny z
akceptacją wszystkich nowych warunków
Umowy. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy w
związku z pkt.4.2., ma prawo
według
swojego wyboru skorzystad z innej usługi o
takiej samej lub wyższej wartości albo żądad
natychmiastowego
zwrotu
wszystkich
wniesionych świadczeo.
4.3 Organizator odpowiada za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie warunków Umowy, chyba, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta;
b) siłą wyższą.

4.4. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie
może, z przyczyn od siebie niezależnych,
zrealizowad elementów programu zawartego w
Ofercie zobowiązuje się zapewnid świadczenia
zastępcze.
4.5. Klient oraz Uczestnik obozu winien jest zapoznad
się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu
oraz pozostałymi informacjami i regulaminami
dotyczącymi pobytu i uczestnictwa na obozie
stacjonarnym Tuan Camp oraz ich przestrzegad.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy
Uczestników zagubione podczas pobytu na obozie
lub pozostawione przez Uczestników bez opieki na
terenie Tuan Club.
4.7. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pokrycia
kosztów związanych ze stratami materialnymi
wynikającymi ze szkód celowo wyrządzonych przez
Uczestnika obozu.
4.8. W przypadku choroby Uczestnika w czasie
trwania Obozu koszty związane z jego leczeniem
pokrywa Rodzic/Opiekun.

5. WYŻYWIENIE
5.1 Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom
imprezy wyżywienie, w tym: śniadania oraz
ciepłe zestawy obiadowe wraz z napojami.
5.2 Szczegółowe menu dostępne jest w recepcji
Klubu w dniu rozpoczęcia wybranego turnusu.
5.3 Rodzic/Opiekun zobowiązany jest, odpowiednio
wcześniej, powiadomid Organizatora na piśmie o
ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących
diety dziecka. W przypadku, gdy niemożliwe
jest zapewnienie przez Organizatora właściwej
diety
lub
wyeliminowanie
składników
spożywczych, na które uczulone jest dziecko,
Klient
powinien
zapewnid
odpowiednie
wyżywienie dla dziecka i dostarczad je na każdy
dzieo.
5.4 Organizator nie odpowiada za dodatkowe zakupy
jedzenia i napojów przez dzieci podczas pobytu na
obozie, jeśli Rodzic/ Opiekun nie złożyli pisemnie
takiego zakazu sprzedaży.

Data i podpis Rodzica/Opiekuna

