Umowa o świadczenie usług agroedukacyjnych

Zawarta dnia …………….. r.
pomiędzy Gospodarstwem
Agroedukacyjnym „Stajnia Kaliska” Maria Konarzewska,
zam. Kaliska 66; 07-130 Łochów, a klientem:

……………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich)
……………………………………………………………………………….
Dokładny adres (ulica, nr domu, kod, miejscowość)

Numery telefonów kontaktowych: ……………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………
Przedmiotem umowy jest pobyt w Gospodarstwie Agroedukacyjnym „Stajnia
Kaliska” następujących osób:
1…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania uczestnika pobytu.

2…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania uczestnika pobytu.

3…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania uczestnika pobytu.

Termin pobytu: …………………………………
Cena pobytu: ……………………………………
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Nazwa pobytu: wypoczynek letni/zimowisko/weekend/inna forma pobytu.
Gospodarstwo Agroedukacyjne – „Stajnia Kaliska” zapewnia w trakcie pobytu
uczestników:
- noclegi
- wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
- jazdy konne
- ubezpieczenie
- inne atrakcje przewidziane w ofercie przedstawionej na stronie:
www.stajniakaliska.pl
Warunkiem uczestnictwa jest:
- podpisanie umowy w dniu zameldowania uczestnika pobytu w gospodarstwie
- uregulowanie opłaty za pobyt w dniu zameldowania uczestnika.
Likwidacja wszelkich szkód wyrządzonych na terenie Gospodarstwa
Agroedukacyjnego „Stajnia Kaliska” oraz poza nim - wynikających z winy lub
lekkomyślności uczestnika pobytu – spoczywa na tym uczestniku lub jego
prawnym opiekunie.
Rezygnacja z usługi agroedukacyjnej (uczestnictwa w pobycie) w trakcie
jej świadczenia powoduje utratę roszczenia o zwrot kosztów.
W trakcie pobytu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu,
zażywania narkotyków i samowolnego opuszczania terenu gospodarstwa.
Nieprzestrzeganie tych zakazów spowoduje wydalenie uczestnika z pobytu
i odwiezienie go do domu na koszt rodziców/prawnych opiekunów oraz utratę
prawa do zwrotu kosztów.
Gospodarstwo Agroedukacyjne „Stajnia Kaliska” nie ponosi
odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, a także za
rzeczy pozostawione w trakcie pobytu.
Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze,
dokumenty oraz przedmioty wartościowe, które nie zostały mu zdeponowane.
Rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego uczestnika pobytu są
obowiązani do podania informacji na temat: dolegliwości występujących u
dziecka w ostatnim roku, uczuleń, alergii, przyjmowanych lekach i ich dawkach,
noszenia aparatów ortodontycznych lub okularów oraz do upewnienia się, czy
nie ma medycznych przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w pobycie.
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AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY
………………………….
………………………….
data i podpis właściciela gospodarstwa

……………………..
………………………
data i podpis klienta/opiekuna prawnego

Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna dziecka
Wyrażam
zgodę
na
pobyt
…………………………………………………………………………………….
w Gospodarstwie Agroedukacyjnym „Stajnia Kaliska” Kaliska 66; 07-130
Łochów w terminie: ………………………….. r.
………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego

Wyrażam
zgodę
na
jazdę
konną
mojego
dziecka
…………………………………………………………………………………….
W Gospodarstwie Agroedukacyjnym „Stajnia Kaliska” Kaliska 66’ 07-130
Łochów oraz oświadczam, iż wiem jakie ryzyko niesie ze sobą uprawianie
sportów ekstremalnych i nie będę rościć pretensji do właścicieli Gospodarstwa
Agro-edukacyjnego „Stajnia Kaliska”
……………………………..
czytelny podpis opiekuna prawnego

Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
……………………………………………………………………………………
w wycieczkach i spacerach organizowanych podczas pobytu w Gospodarstwie
Agroedukacyjnym „Stajnia Kaliska” oraz kąpiel w pobliskiej rzece pod
odpowiednim nadzorem.
………………………………
czytelny podpis opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
……………………………………………….........................................................
przez Gospodarstwo Agroedukacyjne „Stajnia Kaliska” w działaniach
medialnych i promocyjnych prowadzonych przez Gospodarstwo
Agroedukacyjne „Stajnia Kaliska”
Pisemne potwierdzenie obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych
i drukowanych
……………………………….
Czytelny podpis opiekuna prawnego
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