
Umowa-Zgłoszenie  Półkolonii Żeglarsko-pływackich.
zawarta w dniu ….......................
pomiędzy:
Szkołą Pływania im. „Zawora“,
95-100 Zgierz, Witkacego 9/34,
NIP 732-156-64-99, tel. 66 88 44 707, biuro@plywanie.lodz.pl.
a
….........................................................................................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna* Uczestnika półkolonii

zam.:................................................ .................kod :......................,
 ul. .....................................................................................
dowód osobisty nr:.........................., PESEL...................., 
e-mail:..................................
tel. kontaktowy:............................

reprezentujący/a:
                             .............................................................................................................................
                                            Imię i nazwisko uczestnika
…..........................................................,                 ..............................................
Data urodzenia                                                                            PESEL

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

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

Telefon  kontaktowy...........................
I. Szkoła Pływania im. „Zawora“ zobowiązuje się przeprowadzić półkolonie żeglarskie zgodnie z 
Kartą Informacyjną i Warunkami Uczestnictwa, które stanowią integralną część umowy.
II. Reprezentując w/w Uczestnika:
Zgłaszam udział w półkoloniach ............................................................

                                                     ( imię i nazwisko )
............................................................
Turnus nr (data trwania od-do)
2. Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału mojego/j* 
syna/córki* w zajęciach nauki i doskonalenia żeglarstwa, pływania oraz jazdy konnej.
3. Płatności za turnus zobowiązuję się dokonać na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu
przelewem na konto: 25124030571111001050458131 Banku Pekao S.A w Zgierzu
UWAGA! W tytule przelewu koniecznie prosimy podać imię i nazwisko uczestnika !
Cena turnusu wynosi: 550 zł ( za wyjątkiem V turnusu 450 zł )
4. Oświadczam, że zapoznałem/am* się z: „Warunkami Uczestnictwa w 
Półkoloniach
Żeglarskich organizowanych przez Szkołę Pływania, im”ZAWORA” i je akceptuję.
5. Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę
SP im”ZAWORA” w celach rekrutacyjnych i marketingowych [zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku, Dz .U. z 1997 Nr 133 poz. 883].
6. Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na wykorzystywanie przez SP im”ZAWORA” fotografii,
filmów z wizerunkiem mojego dziecka, zrobionych zgodnie z zasadami etyki podczas
zajęć obejmujących niniejszą umowę w celach informacyjnych, reklamowych i
marketingowych w formie cyfrowej i analogowej.
III. Umowa podpisywana jest na okrest trwania danego turnusu , liczebność grupy:
minimalna 6 osób -maksymalna 16 osób.
Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

….........................                                             …..............................................
Opiekun/rodzic*                                                                            SP im. „ZAWORA”
*niepotrzebne skreślić


