
UMOWA UKS SPORTTEAM - LATO 2021 

Biuro Klubu Sportteam 
Ul. Gościniec 20 
05-077 Warszawa-Wesoła 

Organizator:  UKS Sportteam z 

siedzibą przy Ul. Gościniec 154/17, 05-
077 Warszawa, wpisany do ewidencji 
uczniowskich klubów sportowych 
Urzędu m. st. Warszawy pod numerem 
439, zwanym dalej „Sportteam” 

Zamawiający:  
 
Imię:...................................................................................................  
Nazwisko:...........................................................................................  
Telefon:.............................................................................................. 
Email:................................................................................................. 
Adres zamieszkania: .......................................................................... 
............................................................ .............................................. 

Imię i nazwisko Uczestnika: 
 
 

Data urodzenia Uczestnika:  

Numer PESEL Uczestnika:  

Adres zamieszkania Uczestnika:  
(jeśli inny niż Zamawiającego) 

 

Przedmiot Umowy: Wyjazd sportowo – rekreacyjny „Sportowisko w Dadaju" zwany dalej „Sportowisko” 

Warunki: Zgodnie z opisem zawartym na stronie internetowej www.sportteam.pl oraz w 
Warunkach Uczestnictwa w Sportowisku UKS Sportteam i Karcie Kwalifikacyjnej 

Termin wyjazdu, 
zakreśl "X" wybrany termin ---------->  
 

[...] 7-15.07.2021r. - I turnus  

[...] 15-23.07.2021r. - II turnus  

[...] 23-31.07.2021r.  - III turnus 

[...] 31.07.-8.08.2021r. - IV turnus 

Miejsce zakwaterowania:  Hotel Star Resort&SPA - Dadaj 

Cena: Zgodna z  ofertą cenową przedstawioną na www.sportteam.pl 

Warunki płatności 
 

Zaliczka - WPŁATA 1 - rezerwująca miejsce: 
- 550zł/1os - OPCJA DOJAZD WŁASNY - w terminie do 3 dni od otrzymania 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez biuro Sportteam. 
- 680zł/1os - OPCJA AUTOKAR - DOJAZD ZORGANIZOWAY - w terminie do 3 dni 
od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez biuro Sportteam. 
WPŁATA 2 - 700zł - częściowa dopłata - przelew w terminie do 8 maja 
WPŁATA 3 - dopłata do pełnej kwoty wyjazdu - z uwzględnieniem zniżek! 
Uwaga brak dopłaty za Sportowisko do dnia 15.06.2021 skutkować będzie 
zerwaniem umowy z winy zgłaszającego i wykreśleniem uczestnik z listy 
wyjazdu UKS Sportteam. 

Sposób płatności:  Przelew na rachunek bankowy:  95 1140 2004 0000 3502 7400 7112 

Organizator zobowiązuje się wykonać świadczenie polegające na umożliwieniu udziału Uczestnika w Sportowisku zgodnie 
z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Warunkach Uczestnictwa w Sportowisku UKS Sportteam, programie 
Sportowiska oraz innymi informacjami i dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej Organizatora oraz 
zobowiązuje się wykonać zobowiązania Organizatora określone w ww. dokumentach. 

Informacje o stanie zdrowia uczestników wyjazdu "Sportowisko" (alergie, choroby, urazy):.............................................. 
............................................................................................................................................................................................... 

Klient podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zgłoszony uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 
programowych zajęciach zawartych w ofercie "Sportowisko" oraz że w umowie zostały podane wszystkie informacje 
dotyczące zdrowia uczestnika wraz z pisemną informacją o ewentualnych przeciwwskazaniach treningowych. 

Zamawiający podpisując niniejszą Umowę potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w Sportowisku UKS 
Sportteam, programem Sportowiska oraz innymi informacjami i dokumentami znajdującymi się na stronie internetowej 
Organizatora stanowiących integralną część niniejszej Umowy oraz akceptuje treść i zobowiązuje się wykonać 
zobowiązania wynikające z Umowy i ww. dokumentów . 

Zamawiający potwierdza prawdziwość danych zawartych w Karcie kwalifikacyjnej/zgłoszeniowej oraz niniejszej Umowie. 

Do umowy: 
Zgoda - upoważnienie do odwiedzin lub wcześniejszego odbioru uczestnika ze sportowiska: 
1.......... 
2.......... 
3.......... 
4.......... 
Upoważnienie dodatkowych osób w późniejszym terminie, będzie możliwe, przez złożenie stosownego oświadczenia 

http://www.sportteam.pl/


osoby  zgłaszającej - podpisującej umowę. 

Zamawiający oświadcza że, został poinformowany o zasadach przetwarzania przez Organizatora danych Zamawiającego i 
Uczestnika oraz przysługujących mu z tego tytułu uprawnieniach, akceptuje te zasady oraz wyraża zgodę na 
przetwarzanie danych własnych oraz Uczestnika na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa w Sportowisku UKS 
Sportteam. 
 

 
 

.........UKS Sportteam......... 
(Data i czytelny odpis Organizatora) 

 
 

....................................................... 
(Data i czytelny odpis Zamawiającego) 

 


