Umowa o świadczenie usług turystycznych nr…………/2021
I.

MIEJSCE POBYTU DZIECKA
Stajnia Rancho Pasja
42-421 Włodowice
Morsko, ul Leśna 2
Tel: 794 668 106
Nr konta: ING 58 1050 1591 1000 0097 3734 8723

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
Zgłaszam udział swojego dziecka/swój udział w imprezie turystycznej - obozie letnim w
terminie/turnusie ………………...................................
Nazwisko i imię

Data i miejsce urodzenia

Pesel

Adres zamieszkania

Telefon do opiekunów ….....................................................................................................................................
Do zapłaty …………………………………………….. słownie…………………………………………………………………………………………..
Upoważniam Stajnię Rancho Pasja do dostępu do danych osobowych ( imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania,
data i miejsce urodzenia, nr telefonu, adres e-mail). Osoba upoważniona do przetwarzania danych objętych
zakresem, o którym mowa wyżej, jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy. Okres trwania upoważnienia:
na okres przechowywania dokumentacji księgowej.
Stajnia Rancho Pasja posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 1474
oraz posiada Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej której beneficjentem jest Marszałek Województwa Śląskiego

……………………………………..
miejscowość, data

…..…………………………………………..
podpis Rodzica/Opiekuna
………………………………………………….
podpis Organizatora

III. INFORMACJE JEŹDZIECKIE
1. Częstotliwość jazdy:
o Jeżdżę konno regularnie od …..….. lat z częstotliwością ……..…. razy w tygodniu
o Jeżdżę nieregularnie lub miałam/em długą przerwę (opisz)
…………………………………………………………………………………………………………………….....
2. Posiadam Odznakę Jeździecką PZJ:
o Jeżdżę konno
o Brązową
o Srebrną
3. Na jakim etapie nauki jestem:
o Początkującym ( lonża, stęp)
o Początkującym + ( lonża, stęp, kłus)
o Średniozaawansowanym ( jazda samodzielna, stęp, kłus)
o Średniozaawansowanym + ( jazda samodzielna, stęp, kłus, początki galopu)
o Zaawansowanym ( stęp, kłus, galop, tereny, skoki do …………… cm )
o Zaawansowanym + ( stęp, kłus, galop, skoki do ………….. cm, tereny, rajdy, elementy
ujeżdżenia (jakie) ……………………….., zawody ( jakie) ………………………..……..)
4. Chcę przyjechać z własnym koniem(tak/nie, data ostatniego szczepienia i odrobaczenia):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zgłaszam chęć przystąpienia do egzaminu na Odznakę Górskiej Turystyki Jeździeckiej
PTTK: (prosimy o zapoznanie się z regulaminem Odznak GTJ PTTK by znać warunki przystąpienia do egzaminu)
o Popularnej
o Brązowej
o Srebrnej

5.

6. Chcę być zakwaterowana/y z: .................................................................................................
7. Wegetarianizm ( tak/nie) ……………………………………………………………………………………………………..
8. Chcę skorzystać z realizacji bonu turystycznego (tak/nie)………………………………………………………………….

9.
o
o
o
o
o
o

Z jakich dodatkowych atrakcji chcę skorzystać w trakcie obozu:
Egzamin na odznakę Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK 120 zł
Paintball 90 zł
Park linowy 40 zł
Przejażdżka quadem (25- 35 zł)
Sesja zdjęciowa 5 zdjęć 30 zł
Dodatkowe zajęcia z jazdy konnej 55 zł w ilości……………… jazd

IV. DANE DO FAKTURY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (do wysłania faktury) …………………………………………………………………………………...……………….…………………………

V.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW
1. Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami Uczestnictwa, programem oraz zakresem usług
i świadczeń w/w obozu, przyjmuję go do wiadomości i przestrzegania co potwierdzam
podpisując niniejsze zgłoszenie.
2. Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jazdy konnej i
następstw nieszczęśliwych wypadków z nią związanych. Uczestnik obozu będzie miał
zapewnione ubezpieczenie NNW związane z uprawianiem jazdy konnej w trakcie trwania
turnusu.
3. Oświadczam, że moje dziecko nie otrzymało przeciwwskazań lekarskich do uprawiania jazdy
konnej. Wyrażam zgodę na uprawianie jeździectwa przez mojego syna/ moją córkę w Stajni
Rancho Pasja.
4. Oświadczam, że ja oraz moje dziecko zapoznaliśmy się z regulaminem stajni umieszczonym
na stronie www.ranchopasja.pl , zasad BHP oraz przeciwpożarowych i zobowiązujemy się do
ich przestrzegania.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Stajni Rancho Pasja
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na
wykorzystanie przez Stajnię Rancho Pasja zdjęć oraz filmów z wizerunkiem mojego syna/córki
w materiałach reklamowych promujących stajnię.
6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w atrakcjach zaplanowanych w trakcie pobytu na
obozie. Wyrażam zgodę na przejazd mojego dziecka samochodem, busem lub autokarem na
w/w atrakcje.
7. Oświadczam, iż moje dziecko nie waży więcej niż 75 kg
8. OŚWIADCZAM, ŻE PODAŁEM/-AM WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE
MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI PODCZAS POBYTU w Stajni Rancho Pasja.
W razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, niezbędne
zabiegi diagnostyczne, operacje. Wyrażam zgodę na transport dziecka do szpitala lub placówek
medycznych. W przypadku zatajenia ważnych informacji zdrowotnych organizator
wypoczynku ma prawo do odstąpienia od umowy, a rodzic/opiekun zobowiązuje się do
niezwłocznego odebrania dziecka z obozu.
9. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Stajni Rancho Pasja wynikające z nieprawidłowego
użytkowania obiektu lub sprzętu odpowiada finansowo uczestnik obozu ( w przypadku osoby
niepełnoletniej – jej opiekun prawny ). Za nieprzestrzeganie zasad porządku obowiązujących
na terenie obiektu i przez to wyrządzonych szkód Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

……………………………………..
Miejscowość, data

………………………………….
podpis rodzica/opiekuna

