RANCHER PT Waldemar Włoszczyński z siedzibą : Mędłów, ul. Długopolska 32, 55-020 Żórawina,
BIURO/adres korespondencyjny/: 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 11-13 lok. 321A, biuro@rancher.com.pl
NIP: PL8990012347, REGON : 9308566764, tel.: 717930229, 509807710, 507109234, www.rancher.com.pl
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Dolnośląskiego nr 73/29/99/2004.
UMOWA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

I. DANE ORGANIZATORA: RANCHER PT Waldemar Włoszczyński, zwany w dalszej części umowy Organizatorem
II. MIEJSCE, NAZWA WYPOCZYNKU I TERMIN IMPREZY:
PRZYSTAŃ LUBNIEWICE, ul. Spacerowa 20, 69-210 Lubniewice
kolonia/obóz (symbol):

TERMIN :

TRANSPORT ZORGANIZOWANY / WŁASNY (niepotrzebne skreslić)
III. DANE KLIENTA (Rodzica/Opiekuna Uczestnika), zwanego w dalszej części umowy Zleceniodawcą
1. Nazwisko i imię:
2. Adres zamieszkania:
3. Telefon kontaktowy:

email:

IV. DANE UCZESTNIKA:
1. Nazwisko i imię:

NR PESEL:

2. Adres zamieszkania:

WZROST :

V. CENA i WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Cena wypoczynku:
2. Forma płatności: tradycyjnie / raty 0% (niepotrzebne skreślić) BON TURYSTYCZNY: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
3. Zaliczka/rata:

………………….……..….

PLN, termin wpłaty zaliczki/raty do dnia :

4. Pozostała należność do 30 dni przed rozpocząciem turnusu / według harmonogramu sprzedaży ratalnej:*
5. Oryginały karty kwalifikacyjnej i umowy : termin dostarczenia do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu
*w przypadku płatności w ratach terminy rat określone są w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa i na stronie: www.rancher.com.pl
w zakładce Rezerwacja i Płatności

Zleceniodawca oświadcza, że:
1. przed zawarciem umowy zapoznał się:
•
z ofertą Organizatora, zawierającą informacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych
usługach turystycznych.
Informacje
o imprezie
turystycznej
dokumenty, o których mowa w
*w przypadku płatności
w ratachi powiązanych
terminy rat określone
są w ogólnych
warunkach
uczestnictwa
i nai stronie:
ustawie
opublikowane
są na stronie Organizatora www.rancher.com.pl
www.rancher.com.pl
w zakładce
REZERWACJA
•
z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i Regulaminem COVID19 dostępnymi na stronie Organizatora www.rancher.com.pl
2.

zgodnie z art.81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, nr 24 poz.83 z
późn.zm.) wyraża zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas turnusu.
Niniejsza zgoda obejmuje utrwalanie wizerunku oraz jego rozpowszechnianie w materiałach reklamowych Organizatora
(strona internetowa, facebook, instagram, youtube, ulotki).
Integralną częścią umowy są Ogólne Warunki Uczestnictwa, Regulamin Covid 19 i oferta na dany sezon zamieszczona na stronie
Organizatora www.rancher.com.pl.
Zleceniodawca podpisując umowę potwierdza, że zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa, Regulaminem COVID-19 (zamieszczonych
na stronie Organizatora) oraz zakresem ubezpieczenia Uczestników.

Data

Podpis Zleceniodawcy

Podpis Organizatora RANCHER PT

