UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH

Zawarta dnia ………………………….
Pomiędzy GOSPODARSTWEM AGROTURYSTYCZNYM
„Stajnia Rancho Pasja”
Karolina Makowska- Panek,
42-421 Włodowice, Morsko ul Leśna 2,

a klientem:
I.

DANE PERSONALNE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

1. Imię i nazwisko: .......................................................................................................................
2. PESEL ........................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania: ................................................................................................................
4. Adres do korespondencji: ........................................................................................................
5. Nr. Tel: .....................................................................................................................................
6. Adres e-mail: ............................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY: Pobyt w Gospodarstwie Agroturystycznym

II.

DANE UCZESTNIKA

1. Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................
2. PESEL .........................................................................................................
3. Data urodzenia ..........................................................................................
4. Adres zamieszkania ...................................................................................
5.Telefon.............................................................................................................
6. Stopień zaawansowania jazdy konnej (początkujący, średniozaawansowany,
zaawansowany, stęp, kłus, galop, skoki) ……………………………………………………
7. Wybrany termin pobytu…………………………………………………………………………

8. Chęć przystąpienia do egzaminu na Popularną/ Brązową/Srebrną odznakę Górskiej
Turystyki Jeździeckiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
…………………………..(Tak, jaką/Nie )(dodatkowy koszt- 75zł)

III.

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale
leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Stwierdzam, iż podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku. W razie zagrożenia
życia zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
.........................
data

………………………………………….
podpis rodzica ( opiekuna)

IV.

SPECJALISTYCZNA DIETA ( wegetarianizm, dieta bezglutenowa, czego dziecko nie
lubi)
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

V.

OŚWIADCZENIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1. Wyrażam zgodę na pobyt mojego dziecka w Gospodarstwie Agroturystycznym „Stajnia
Rancho Pasja” 42-421 Morsko, ul Leśna 2 w terminie ……………………………………..
2.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach, spacerach, kąpiel w zbiornikach
wodnych oraz innych atrakcjach zaplanowanych przez GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE „Stajnia Rancho Pasja”
3. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Stajnia
Rancho Pasja” wynikające z nieprawidłowego użytkowania obiektu lub sprzętu odpowiada
finansowo uczestnik pobytu ( w przypadku osoby niepełnoletniej – jej opiekun prawny )
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pobycie w trakcie jego trwania, nie przysługuje
zwrot kosztów.
5. Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka i konsekwencji związanych z uprawianiem
jeździectwa. Wyrażam zgodę na uprawianie jeździectwa przez mojego syna/ moją córkę w
Stajni Rancho Pasja pod nadzorem uprawnionego instruktora oraz oświadczam, iż wiem jakie

ryzyko niesie ze sobą uprawianie sportów ekstremalnych i nie będę rościć pretensji do
właściciela w/w Gospodarstwa. Właściciel Gospodarstwa zobowiązany jest do wykupienia
ubezpieczenie NNW związanego z uprawianiem jazdy konnej.
6. 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.
7. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z REGULAMINEM zamieszczonym na
www.ranchopasja.pl

…………………………………….

…………………………...........

Data

Podpis rodzica (opiekuna)

AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY

…………………………………..
Data i podpis właściciela

………………………………………….
Data i podpis klienta

