ul. Bulwar Ikara 10, 54-130 Wrocław, tel 606 380 196,
www.cosmopolitan.edu.pl , e-mail: cosmopolitan@cosmopolitan.edu.pl

UMOWA
Rodzaj imprezy: Obóz sportowo – językowy 2021 r.
Termin: 28.06 – 11.07.2021 r.
Koszt: 2300 zł + transport 170 zł
1. Imię i nazwisko uczestnika.............................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia uczestnika ..............................................................................................
3. Adres pobytu stałego ...................................................................................................................
4. Miejsce nauki ................................................................................................................................
5. Telefon/y do rodzica ........................................................................................................................
6. Pesel dziecka..................................................................................................................................

Warunki uczestnictwa w obozach organizowanych
przez Szkołę Języków Obcych „Cosmopolitan”
1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest:
- podpisanie umowy ze szkołą Języków Obcych „Cosmopolitan”
- wpłacenie całej należności do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy
2. Podpisujący umowę akceptuje możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen paliwa o ponad 10% i
innych zdarzeń fizycznych niezależnych od organizatora.
3. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik ponosi następujące koszty:
- do 50 dni przed turnusem – opłata manipulacyjna 25,00 zł.
- 49 - 30 dni przed turnusem – obciążamy 25% ceny imprezy
- 29 - 21 dni przed turnusem – obciążamy 50% ceny imprezy
- 20 - 8 dni przed turnusem – obciążamy 70% ceny imprezy
- od 7 dni przed turnusem – obciążamy 100% ceny imprezy
4. Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie może być zgłoszona jedynie na piśmie.
5. Organizator w cenie imprezy zapewnia fachową opiekę pedagogiczną, wyżywienie, noclegi, transport,
ubezpieczenie NNW, pamiątkowe zdjęcia na płycie CD oraz realizację programu.
6. Skargi dotyczące realizacji imprezy należy składać do 7 dni po jej zakończeniu.
7. Podczas naszych obozów obowiązuje całkowity zakaz posiadania gier przenośnych (typu Play Station).
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
Ja niżej podpisany(a) zgłaszam udział mojego podopiecznego w obozie językowym i oświadczam, że
zarówno ja jak i dziecko zapoznaliśmy się Warunkami uczestnictwa oraz Regulaminem uczestnika w
obozach organizowanych przez Szkołę Języków Obcych „Cosmopolitan”.

............................................
czytelny podpis rodzica/ opiekuna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek
mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………….
zarejestrowany podczas obozu sportowo-językowego w Karpicku k. Wolsztyna w roku 2021.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko
i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły Języków Obcych Cosmopolitan.

………………………………………… ..
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

