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Gospodarstwo Agroturystyczne 

Stajnia Kaliska 

Kaliska 66 

07-130 Łochów 

 
Umowa o świadczenie usług agroedukacyjnych 

 

 

 Zawarta dnia ……………………………….………..  pomiędzy 

Gospodarstwem Agroturystycznym 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. 

 

 

 

Termin pobytu: ………………………………… 

 

Cena pobytu: …………………………………… 

 

Nazwa pobytu:  wypoczynek letni/zimowisko/weekend/inna forma pobytu. 
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Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia Kaliska  zapewnia w trakcie pobytu 

uczestników: 

• noclegi  

• wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

• jazdy konne  

• opiekę wykwalifikowanej kadry 

• ubezpieczenie 

• inne atrakcje 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

• podpisanie umowy w dniu zameldowania uczestnika pobytu w 

gospodarstwie 

• zapoznanie się z regulaminem pobytu; podpisanie regulaminu 

• uregulowanie opłaty za pobyt w dniu zameldowania uczestnika 

 

 

 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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Gospodarstwo Agroturystyczne 

Stajnia Kaliska 

Kaliska 66 

07-130 Łochów 

 

 

Oświadczenia Rodzica / Opiekuna dziecka 

 

 Wyrażam zgodę na pobyt 

…………………………………………………………………………………….  

w Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Kaliska, Kaliska 66, 07-130 

Łochów w terminie: ………………………….. .  

         

……………………………… 
                czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 

 Wyrażam zgodę na jazdę konną mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………. 

W Gospodarstwie Agroturystycznym Stajnia Kaliska oraz oświadczam, iż wiem 

jakie ryzyko niesie ze sobą uprawianie sportów ekstremalnych. 

 

…………………………….. 
                czytelny podpis opiekuna prawnego 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………

w wycieczkach i spacerach organizowanych podczas pobytu w Gospodarstwie 

Stajnia Kaliska oraz kąpiel w pobliskiej rzece pod odpowiednim nadzorem. 

   

……………………………… 
          czytelny podpis opiekuna prawnego  

 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

……………………………………………….........................................................

przez Gospodarstwo Stajnia Kaliska w działaniach medialnych i promocyjnych 

prowadzonych przez Gospodarstwo Stajnia Kaliska. Pisemne potwierdzenie 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, 

za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. 

 

………………………………. 
czytelny podpis opiekuna prawnego 


