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UMOWA – ZGŁOSZENIE 
udziału	dziecka	w	imprezie	turystycznej	

KreatywneWakacje2022	
www.kreatywnewakacje.com	

kolonie.KreatywneWakacje@gmail.com	
tel.	730	725	752,	730	725	232	

 
Organizator: KREATYWNE WAKACJE sp. z o. o. ul. Grodzka 17/1, 80-841 Gdańsk  
                      NIP:583 344 65 96 REGON: 521467660 KRS: 0000959480 
 

Zamawiający	(Klient)	 data	przyjęcia	rezerwacji	  
imię	i	nazwisko	  	  
adres	  	  
telefon	kontaktowy	  	  
e-mail	  	  
fvat		 �tak 

�nie  
 
 
 

NIP	
dane	do	fvat	

 

 

Dane	imprezy	turystycznej	 
nazwa	imprezy	 Kreatywne wakacje 2022 

czas	trwania	  

program	 �kreatywne	DZIEWCZYNY 
�kreatywni	CHŁOPACY	
�kreatywni	NAUKOWCY 

TURNUS	 �29.07-09.08.2022 
�09.08-20.08.2022 

dzień,	godzina	wyjazdu	  dzień,	godzina	powrotu	  
miejsce	wyjazdu	 parking, al. gen. J. Hallera 201 

Gdańsk miejsce	powrotu	 parking, al. gen. J. Hallera 
201 Gdańsk 

 

 

Uczestnik	 	 	  
imię	i	nazwisko	 	 	  
adres	zamieszkania	 	 	  
data	urodzenia	 	 wiek	  
telefon	uczestnika	 	 telefon	rodzica	  

 
CAŁKOWITY	KOSZT		 Numer	konta	Organizatora	(ING):	

32	1050	1764	1000	0090	8157	3942	 
całkowita	kwota	 2450 zł 

zadatek	 wpłata	w	ciągu	7	dni	 kwota	 650 zł 
płatność	końcowa	 wpłata	do	30	dni	przed	rozpoczęciem	imprezy	 kwota	 1800 zł 

Załącznikami	do	Umowy-Zgłoszenia	są:̨	Program	Imprezy	Turystycznej,	Ogólne	Warunki	Uczestnictwa,	Karta	Kwalifikacyjna,	
Klauzula	informacyjna	w	zakresie	ochrony	danych	osobowych,	Standardowy	formularz,	inne	regulaminy,	o	ile	będą	̨miały	
zastosowanie	(np.	Regulamin	wypoczynku,	regulamin	uwzględniający	wytyczne	sanitarno-epidemiologiczne,	ppoż	i	inne).	
Wszystkie	te	dokumenty	stanowią	integralne	części	Umowy.		

MIEJSCE	WYPOCZYNKU	 świadczenia	zgodne	z	Umową	i	Programem	Imprezy	Turystycznej	
nazwa	 ośrodek	kolonijno-wczasowy	Urszula	
adres		 ul.	Słowiańska	14,	76-150	Darłówko	
środek	transportu	 autokar	turystyczny	
zakwaterowanie	 pokoje	2-6	osobowe	z	łazienką,	budynki	typu	bungalow	
Wyżywienie	–	4	posiłki	 �standard,		�wege+100	zł,	�lactose-free+100zł,		�gluten-free+100	zł	

kreatywn!
WAKACJE 
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OŚWIADCZENIA	
 Oświadczam,	 iż	 otrzymałem(am)	 i	 zapoznałem	 się	 z	 treścią	 Ogólnych	 Warunków	
Uczestnictwa	w	imprezach	turystycznych	organizowanych	przez	Kreatywne	wakacje	sp.	
z	 o.o.,	 z	 Ogólnymi	 Warunkami	 Ubezpieczenia	 oraz	 Ofertą	 zawierającą	 oferowane	
świadczenia,	które	stanowią	integralną	cześć	niniejszej	umowy	i	akceptuję	je.	

 Potwierdzam	prawdziwość	danych	zawartych	w	powyższej	umowie.	
 Zobowiązuję	 się	 do	 dostarczenia	 wypełnionej	 Karty	 kwalifikacyjnej	 Uczestnika	 do	
Organizatora	przed	wyjazdem.		

 Oświadczam,	że	w	Karcie	kwalifikacyjnej	zostaną	podane	wszystkie	znane	mi	informacje	
o	dziecku,	które	mogą	pomóc	w	zapewnieniu	mu	właściwej	opieki	

 Wyrażam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 moich	 i	 dziecka	 do	 celów	
związanych	 z	 realizacją	 niniejszej	 umowy	 oraz	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	
zawartych	w	części	II	karty	kwalifikacyjnej	w	zakresie	niezbędnym	dla	bezpieczeństwa	
i	ochrony	zdrowia	dziecka.	

 Oświadczam,	 że	 wyrażam	 zgodę	 na	 umieszczenie	 zdjęć	 i	 materiałów	 foto-video	
zawierających	 wizerunek	 mojego	 dziecka	 zarejestrowanych	 w	 czasie	 trwania	
wypoczynku/kolonii	na	materiałach	Organizatora.		

 Oświadczam,	 że	 zapoznałem	 się	 z	 Regulaminem	 Wypoczynku,	 Regulaminem	
przeciwpożarowym,	Regulaminem	poruszania	się	po	drodze,	Regulaminem	kąpieliska	
oraz	 Regulaminem	 pobytu	 i	 uczestnictwa	 zawierającym	 zasady	 higieny		
i	bezpieczeństwa	 i	uwzględniającym	stan	zagrożenia	epidemicznego.	Oświadczam,	 że	
Uczestnik	(zgłaszane	dziecko)	zapoznało	się	z	treścią	ww.	Regulaminów	i	deklaruje,	że	
będzie	ich	przestrzegać.	

 Jako	 rodzic/opiekun	 prawny	 Uczestnika	 oświadczam,	 że	 iż	 stan	 zdrowia	 Uczestnika	
umożliwia	 udział	 w	 imprezie,	 dziecko	 nie	 posiada	 przeciwwskazań	 do	 uczestnictwa		
w	 zajęciach	 rekreacyjno-sportowych	 oraz	 przez	 cały	 czas	 trwania	 wypoczynku	
Uczestnik	podporządkuje	się	zaleceniom	i	wskazówkom	wychowawców.	

 Oświadczam,	 że	 zostałam(em)	 poinformowany,	 że	 zgodnie	 z	 Ogólnymi	 warunkami	
Uczestnictwa	 istnieje	 możliwość	 zmiany	 oferty	 gdy	 zmiana	 ta	 jest	 nieznaczna,		
a	Organizator	poinformuje	Klienta	o	zmianie	w	zrozumiały	i	jasny	sposób.		

 Oświadczam,	 że	 zostałam(em)	 poinformowany,	 że	 zgodnie	 z	 Ogólnymi	 warunkami	
Uczestnictwa	Organizator	może	rozwiązać	Umowę	i	dokonać	pełnego	zwrotu	Klientowi	
wpłat	 dokonanych	 z	 tytułu	 imprezy,	 bez	 dodatkowego	 odszkodowania	 lub	
zadośćuczynienia,	 jeżeli	 liczba	 osób,	 które	 zgłosiły	 się	 do	 udziału	 w	 imprezie,	 jest	
mniejsza	niż	12	osób.	

 Wyrażam	 zgodę	 na	 udział	 mojego	 dziecka	 we	 wszystkich	 zajęciach	 podczas	
wypoczynku.	

	

………………………………………….	 ………………………………………….	
data	i	podpis	zgłaszającego	(Klienta)	 data	i	podpis	Organizatora	

 


