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Zawarta pomiędzy firmą Expert SC Norbert Bałenkowski, Tomasz Bińczycki z siedzibą w Kupienino 

14, 66-200 Świebodzin, nip 927 195 81 74, regon 368752640, wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Lubuskiego pod nr 1/2018 , reprezentowaną przez 

Norbert Bałenkowski, Tomasz Bińczycki – wspólnicy 

zwaną w dalszej części umowy Organizatorem. 

a 

Dane rodziców/opiekunów uczestnika: 

1. Nazwisko i imię jednego z rodziców / opiekuna prawnego 

…..…….…………………………………………………………………………….………………………………… 

2. Adres zamieszkania jednego z rodziców / opiekuna prawnego 

....…………………………………………………………………… ………………………………….…………….. 

3.Pesel  jednego z rodziców / opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………….……………………………….. 

4. Telefon jednego z rodziców / opiekuna prawnego 

……...……………………………………………………..………………………………………………………...... 

5. Adres mailowy jednego z rodziców / opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………….………………………….….. 

 

6. Nazwisko i imię drugiego z rodziców / opiekuna prawnego 

…..…….…………………………………………………………………………….………………………………… 

7. Adres zamieszkania drugiego z rodziców / opiekuna prawnego 

....…………………………………………………………………… ………………………………….…………….. 

8.Pesel  drugiego z rodziców / opiekuna prawnego 

……………………………………………………………………………………….……………………………….. 

9. Telefon drugiego z rodziców / opiekuna prawnego 

……...……………………………………………………..………………………………………………………...... 

10. Adres mailowy drugiego z rodziców / opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………………………….………………………….….. 

zwanych w dalszej części umowy Zleceniodawcą.  
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Rodzice/opiekunowie prawni oświadczają, że posiadają pełnię praw rodzicielskich. w przypadku 

złożenia pod niniejszą umową wyłącznie jednego podpisu – rodzic/opiekun prawny oświadcza, że 

posiada zgodę drugiego z rodziców na zawarcie niniejszej umowy lub też jest jedynym opiekunem 

prawnym Uczestnika obozu. 

 

I. Przedmiotem umowy jest uczestnictwo dziecka: 

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………..………………………………... 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………...…………………… 

3. Pesel…………………………...…………………………………………………………………………………................... 

4. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………….……………………. 

5. Pozostałe dane dotyczące dziecko określone są w karcie kwalifikacyjnej, stanowiącej integralny 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

II. W obozie: 

1. Nazwa obozu ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres ośrodka ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Termin obozu ………………………………………………………………………………………………………………… 

III.  Za cenę ……………….. , słownie……………………………………………………………………….. ………… 

(w tym zaliczka …………….  słownie………………..……………………………………………………………………...) 

Płatności należy dokonywać na nr konta bankowego Organizatora: Bank BZ WBK 53 1090 1593 0000 0001 

3547 2663 . Dla przelewów zagranicznych: nr IBAN:„PL”, kod SWIFT: „WBKPPLPP”. W tytule przelewu należy 

podać imię i nazwisko uczestnika obozu oraz numer umowy. 

 

IV. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, w postanowieniach Ogólnych Warunków 

Uczestnictwa, stanowiących integralny załącznik nr 1 oraz regulaminu obozów stanowiący integralny 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Karta kwalifikacyjna Uczestnika obozu stanowi stanowiący integralny 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

      (czytelne podpisy Zleceniodawcy)                     (pieczątka, czytelny podpis Organizatora) 

 


