
UMOWA

Umowa zawarta w dniu ................................... roku w ........................................................................

pomiędzy:

"KUŹNIA" - Warsztaty Sztuki reprezentowanymi przez Piotra, Mikołaja Zajęckiego,
zwanego w dalszej części umowy "Organizatorem"

a "Uczestnikiem:

Imię i nazwisko ....................................................................................................................................
Adres: kod .................... miejscowość ................................... ul. .........................................................
PESEL ..................................................... data urodzenia ....................................................................

Dane Przedstawiciela Ustawowego:

Imię i nazwisko .....................................................................................................................................
Seria i numer dowodu osobistego .......................................... tel. .........................................................

Przedmiotem umowy jest udział w XXXVIII WARSZTATACH SZTUKI
prowadzonych przez Organizatora na zasadach określonych szczegółowo w warunkach umowy
na stronie drugiej.
Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Szkoleniowo - Rehabilitacyjny "MAUSZ",
Mausz Ostrów 12, 83-320 Sulęczyno.
Zakwaterowanie w 4-5 osobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym.
Całodzienne wyżywienie w stołówce na miejscu.
Dojazd i powrót autobusem.

Termin: 03.06 – 10.06.2013
Koszt: 1 300,00 zł (tysiąc trzysta złotych)

Dojazd autobusem w dniu 03.06.2013
Autobus wyjeżdża o godz. 12:00 z placu znajdującego się w połowie drogi
pomiędzy PKP Gdańsk-Wrzeszcz a "Galerią Bałtycką".

Uczestnicy zabierają własne materiały - ołówki różnej twardości ( od HB do 8B ), sepię, węgiel, 
tusz, piórko, brystol 50 x 70 cm ( 20 sztuk ), szkicownik A4, gumkę, taśmę papierową, nożyk, 
pędzle, farby tempery, plakatowe lub akryle. Zalecane jest zabranie sztywnego podkładu 50x70 cm.

Wpłaty w dwóch ratach ( patrz - WARUNKI UMOWY - strona druga )
należy dokonać na konto Organizatora:
"KUŹNIA" Warsztaty Sztuki, MILLENIUM BANK 
nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 2490 1492 
z dopiskiem "XXXVIII WARSZTATY SZTUKI"



WARUNKI UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje w momencie podpisania jej przez Uczestnika lub jego
Przedstawiciela Ustawowego oraz Organizatora XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI.
Podpisanie umowy równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości umowy oraz poddaniem
się rygorom z niej wynikającym.
2. Podpisanie umowy przez Przedstawiciela Ustawowego równoznaczne jest ze złożeniem przez
niego zapewnienia i oświadczenia o tym, że Uczestnik posiada dojrzałość społeczną oraz
stopień rozwoju psychofizycznego pozwalający Uczestnikowi na samodzielny udział
w XXXVIII WARSZTATACH SZTUKI poza miejscem zakwaterowania.
3. Wpisanie na listę uczestników następuje pod warunkiem:
- dokonania wpłaty zaliczki w kwocie 600,00 zł w dniu podpisania umowy lub do dnia 03.05.2013
- wpłaty pozostałej kwoty w wysokości 700,00 zł do dnia 18.05.2013.
4. W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić warunki płatności opisane w pkt 3
po pisemnym zobowiązaniu Uczestnika określającym termin wpłaty.
5. W przypadku nie wpłacenia i nie przysłania przez Uczestnika wymaganych w pkt 3 dokumentów
Organizator nie zapewnia dokonania rezerwacji miejsc na XXXVIII WARSZTATACH SZTUKI.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w XXXVIII WARSZTATACH SZTUKI
po dokonaniu wpłaty może nastąpić na następujących warunkach:
- w przypadku pisemnego powiadomienia Organizatora o odstąpieniu od umowy
na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI -
Organizator potrąca 50% pełnej kwoty
- w przypadku pisemnego powiadomienia Organizatora o odstąpieniu od umowy
na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI -
Organizator potrąca 70% pełnej kwoty
- w przypadku pisemnego powiadomienia Organizatora o odstąpieniu od umowy
w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI bądź
zrezygnowania z udziału w nich w trakcie pobytu - Organizator zatrzymuje pełną kwotę, a
Uczestnik nie ma prawa domagania się jej zwrotu.
7. Ewentualne reklamacje co do przebiegu i organizacji można pisemnie zgłaszać Organizatorowi
bądź wskazanej przez niego osobie, w terminie 7 dni od daty zakończenia 
XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI.
8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Uczestnicy w trakcie indywidualnego wyjścia w plener
przebywać będą bez stałej opieki Organizatora, który dochowa wszelkiej staranności,
by czas pobytu bez opieki ograniczony był do minimum, a zajęcia odbywające się w plenerze
odbywały się za dnia na terenie wyznaczonym lub ograniczonym.
9. Organizator dokona grupowego ubezpieczenia uczestników XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis Uczestnika ........................................ Podpis Organizatora ........................................

Podpis Przedstawiciela Ustawowego ........................................



OŚWIADCZENIE

Przedstawiciel Ustawowy wyraża zgodę i bierze pełną odpowiedzialność za samodzielne
opuszczanie miejsca zakwaterowania przez:

...............................................................................................................................................................
uczestnika XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że każdorazowe samodzielne opuszczenie miejsca
zakwaterowania musi być wcześniej zgłoszone organizatorowi.

Podpis Uczestnika ........................................ Podpis Organizatora ........................................

Podpis Przedstawiciela Ustawowego ........................................

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za dojazd / powrót / własnym transportem

...............................................................................................................................................................
uczestnika XXXVIII WARSZTATÓW SZTUKI.

Podpis Uczestnika ........................................ Podpis Organizatora ........................................

Podpis Przedstawiciela Ustawowego ........................................


