SAMORZĄDOWY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NOWEJ DĘBIE
ul. Sportowa 5, 39-460 Nowa Dęba, tel./fax (0-15) 855-54-16, 846 00 30
e-mail: sosir@nowadeba.pl Internet: www.sportnowadeba.pl

FORMULARZ REZERWACJI WYPOCZYNKU
INDYWIDUALNEGO DLA RODZIN
I. INFORMACJE ORGANIZATORA WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku obóz pod namiotami _________________________________
2. Adres Obóz Piaski-Leśniczówka, 82-120 Krynica Morska, ul. Słoneczna 1 ______
Nowa Dęba, …... …... 2018
____________________________
(miejscowość, data)

_________________________________________
(podpis organizatora wypoczynku)

Zapoznałem/am się z ofertą turnusu obejmującą:
- wakacyjny wypoczynek nad morzem w miejscowości Piaski/Leśniczówka: (6 km od Krynicy Morskiej,
300 m od morza, w okolicy czystej i niezatłoczonej plaży),
- nocleg pod namiotem*,
- całodzienne wyżywienie - 4 posiłki**,
Szczegółowe zasady oferty:
*Zakwaterowanie dla rodzin w namiotach „wojskowych” typ NS (tzw. Beczka); Osoby samotne zostaną
zakwaterowane w mniejszych namiotach harcerskich.
**Na obozowisku obowiązują zasady zbiorowego żywienia - Nie przewidujemy specjalnego menu dla osób
preferujących dania wegetariańskie, specjalnych dań dietetycznych itp.
Cena za wypoczynek jest stała i obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie. Nie podlega pomniejszeniu z tytułu
nieskorzystania z pełnej oferty.
Uwaga: Na terenie obozowiska obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w formularzu rezerwacji zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.

………………………………………….……………………………………

I. DATA REZERWACJI: od dnia ……………..2018 r. do dnia …………2018 r.*
*Rezerwacja powinna być dokonana na 7 dób lub ich wielokrotność .(od niedzieli do niedzieli)
*Doba trwa od godziny 13.00 w dzień przyjazdu (pierwszy posiłek to obiad) do godz. 10.00 rano
w dniu wyjazdu (obejmuje śniadanie).

II. DANE UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU:
lp

IMIĘ

NAZWISKO

DATA
URODZENIA

ADRES ZAMIESZKANIA

(podpis pełnoletniego członka uprawnionego do reprezentowania rodziny)

III. DANE DO FAKTURY
Imię i nazwisko Odbiorcy: _______________________________________________
Adres :________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ulica, miejscowość, kod pocztowy)

Załącznik do FORMULARZA REZERWACJI WYPOCZYNKU INDYWIDUALNEGO
dla rodzin uprawnionych do zniżki
Oświadczenie

Kontakt – telefon: ______________________
II. OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia kosztów wypoczynku wg następujących stawek:
a/ 90,00 zł osobodoba - dorośli oraz dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia (rocznik 2008 i starsi);
b/ 60,00 zł/osobodoba - dla dzieci 7 - 9 lat (rocznik 2009-2011);
c/ 45,00 zł/osobodoba - dla dzieci 4 - 6 lat (rocznik 2012-2014);
d/ 15,00 zł/osobodoba - dla dzieci do 3 lat (rocznik 2015-2018)
przelewem na konto bankowe Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 5, 39-460
Nowa Dęba, nr konta: 06 1240 2744 1111 0010 7170 6426, Bank Pekao S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie
7 dni od dnia potwierdzenia wolnego terminu przez Organizatora. (w tytule przelewu wpisać –
„pobyt PIASKI, termin rezerwacji od…….do……,. nazwisko uczestnika”) .
Brak wpłaty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia wolnego terminu przez Organizatora jest
równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.

Oświadczam, że mój:
- syn/córka …………………………..………...(imię i nazwisko) urodzony/a ..…….….…………..……(data urodzenia)
jest uprawniony/a do zniżki opłaty za pobyt na obozie pod namiotami w Piaskach:
a/ 60,00 zł/ osobodoba.- dla dzieci 7 -9 lat (rocznik 2009-2011);
b/ 45,00 zł/ osobodoba.- dla dzieci 4 -6 lat (rocznik 2012-2014);
c/ 15,00 zł/osobodoba - dla dzieci do 3 lat (rocznik 2015-2018)
- syn/córka …………………………..………...(imię i nazwisko) urodzony/a ..…….….…………..……(data urodzenia)
jest uprawniony/a do zniżki opłaty za pobyt na obozie pod namiotami w Piaskach:
a/ 60,00 zł/ osobodoba.- dla dzieci 7 -9 lat (rocznik 2009-2011);
b/ 45,00 zł/ osobodoba.- dla dzieci 4 -6 lat (rocznik 2012-2014);
c/ 15,00 zł/osobodoba - dla dzieci do 3 lat (rocznik 2015-2018)
- syn/córka …………………………..………...(imię i nazwisko) urodzony/a ..…….….…………..……(data urodzenia)
jest uprawniony/a do zniżki opłaty za pobyt na obozie pod namiotami w Piaskach:
a/ 60,00 zł/ osobodoba.- dla dzieci 7 -9 lat (rocznik 2009-2011);
b/ 45,00 zł/ osobodoba.- dla dzieci 4 -6 lat (rocznik 2012-2014);
c/ 15,00 zł/osobodoba - dla dzieci do 3 lat (rocznik 2015-2018)

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu rezerwacji w przypadku posiadania wolnych terminów.
………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

