
POTWIERDZENIE WARUNKÓW UMOWY
UKS Sportteam KLIENT (rodzic - prawny opiekun)

Uczniowski Klub Sportowy Sportteam
ul. Gościniec 154 lok.17, 05-077
Warszawa
zwanym dalej „Sportteam”
Biuro Sportteam:
ul. Gościniec 20, 05-077 Warszawa

Imię i nazwisko:...............................................................................

Numer PESEL: :................................................................................

Numer telefonu: :............................................................................

Adres e-mail:...................................................................................

Adres zamieszkania:........................................................................

dalej „Klient”

LP. Imię i nazwisko Uczestnika Rozmiar koszulki:
110 cm/4 lata;  122 cm/6 lat;
134 cm/8 lat;  146 cm/10 lat;

158 cm/ 12 lat,
S, M, L, XL, XXL

Data
urodzenia

Numer telefonu i adres e-mail
(tylko osoby dorosłe)

1

2

3

4

5

6

Przedmiot umowy: Forma wypoczynku (rodzaj i nazwa): wyjazd sportowo-rekreacyjny ZIMOWA FAMILIADA SPORTTEAM 2022;
Miejsce, adres zakwaterowania: Hotel Star Dadaj Resort&SPA Dadaj k. Ramsowa, 11-010 Barczewo
Termin: 31.07 - 5.08.2022

Cena i warunki płatności: Łączna cena:  zgodnie z Załącznikiem nr 2, z uwzględnieniem przewidzianych tam zniżek;
Harmonogram płatności: zgodnie z Załącznikiem nr 2
Cena nie zawiera: dopłat  do specjalnych wskazań żywieniowych (diet)

Informacje o ograniczeniach żywieniowych jeśli któryś z uczestników stosuje dietę specjalną.

Koszt diety specjalnej to 75 zł/osoba w trakcie wyjazdu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

Klient poprzez zawarcie umowy o udział w wyjeździe sportowym oświadcza, że:
1. zapoznał się z: (a) Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów na odległość w serwisie „sportteam.pl”, (b) Warunkami

Uczestnictwa, (c) programem wyjazdu dostępnym pod adresem: https://sportteam.pl/wyjazdy-sportowiska/rodzinne-narty-zimowa-familiada-2022, (d)
kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, (e) regulaminem uczestnika sportowiska, (f) oświadczeniem COVID-19 oraz (g) innymi informacjami i
dokumentami przekazanymi Klientowi w związku z wyjazdem oraz akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich przestrzegania, do zapoznania z nimi
Uczestnika oraz prawidłowego i kompletnego wypełnienia wymaganych dokumentów oraz przekazania ich Sportteam;

2. zapoznał się z zasadami przetwarzania przez Sportteam podanych danych osobowych Klienta oraz uczestnika zawartymi w Polityce Prywatności oraz wyraził  zgodę
na przetwarzanie danych osobowych swoich lub Uczestnika obejmujących dane o stanie zdrowia;

3. podał kompletne i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności i zdrowia uczestnika wyjazdu oraz że zgłoszony uczestnik nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych ani treningowych do udziału w wyjeździe;

4. potwierdza prawdziwość informacji podanych w we wszelkich dokumentach przekazanych Sportteam.

…………………………………………………………………
Sportteam

/data, miejscowość, czytelny podpis/

…………………………………………………………………
Klient

/data, miejscowość, czytelny podpis/

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Warunki Uczestnictwa;
Załącznik nr 2 – Opłaty Zimowa Familiada Sportteam 2022




