
 

                   Wakacyjna Szkoła Treningu Pamięci - WIELONEK 2019 
              Konto: 66 1140 2004 0000 3802 0106 1450 mBank 

Prosimy o odesłanie 1 egzemplarza umowy na adres SPW, ul. Borowikowa 20, 85-367 Bydgoszcz 

 

 

ZGŁOSZENIE - UMOWA O ŚWIADCZENIE ZAJĘĆ W FORMIE KURSU WAKACYJNEGO 

 

zawarta dnia ………………………… w Bydgoszczy pomiędzy firmą SZKOŁA PAMIĘCI SPW, NIP 554-152-99-15 

z siedzibą w Bydgoszczy (85-367) przy ul. Borowikowej 20, zwanym dalej ORGANIZATOREM  

 

a …………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                         

zameldowana/y ………………………………………………………………………………zwanym dalej KLIENTEM. 

Adres do korespondencji:  

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

Telefon kontaktowy: ……………………………………..…          e-mail: ……………………………………………... 

Imię i nazwisko uczestnika: 

………………………………………………………… 

Adres zameldowania:  

……………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………….. 

Pesel:  ……………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy:  ………………………………………….. 

MIEJSCE POBYTU:  Ośrodek Wypoczynkowy Wrzos w Wielonku, 89-525 Sucha 

 
TERMIN:  

 
I turnus 24.06 – 01.07.2019, II turnus 01.07 – 08.07.2019, III turnus 08.07 – 15.07.2019,             

IV turnus 29.07. – 05.08.2019 

 

 CENA IMPREZY:  1595zł  

I rata w wysokości 600,00 zł płatna przy zapisie, będąca podstawą rezerwacji miejsca 

II rata w wysokości: 995,00 zł płatna nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu 

 

* W/w kwoty nie zawierają kosztów dojazdu. 

 
 

 
Warunki uczestnictwa KLIENTA w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób i termin 
zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, określają „Warunki uczestnictwa w imprezie”, 
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 
Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie 
do 15 dni przed imprezą. 
 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych oraz z 
Kodeksu Cywilnego. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy załączono: „Warunki uczestnictwa 
w imprezie” (zał. nr 1). 
 
Podpisując niniejszą umowę, Klient oraz Uczestnik kursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zbiorach 
ewidencyjnych Szkoły Pamięci SPW z siedzibą w Bydgoszczy w celach statystycznych, wystawiania zaświadczeń o ukończeniu kursów oraz 
marketingowych. Klient oraz Uczestnik kursu mają prawo wglądu w dane, zgłaszania poprawek, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.  
 

                                                
                                Organizator                                                                                      

                                   
              Klient 

 


