
Usługi Sportowo Rekreacyjne Mariusz Woźniak 

Organizator turystyki 

wpis do rejestru Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr . 489 

Nip 7831246983 61-548 Poznań, ul. Wierzbięcice 50m1 

tel.606597344 

Konto: PKO BP , nr . konta76 1020 4027 0000 1002 0761 8897 

www.wakacyjnafrajda.pl e-mail: mariuszwozniak@poczta.onet.eu 

WAKACYJNA FRAJDA 

Umowa / Zgłoszenie nr 
udziału w imprezie turystycznej 

 

 

…................................................................................................. 
(imię, nazwisko, pesel  uczestnika obozu) 

 

 
 Nazwa imprezy     Miejsce imprezy  Termin imprezy* 

 

Obóz dziecięco-młodzieżowy 

 

 

Borne Sulinowo Termin I 26.06 - 05.07.2021 

Termin II 05.07 – 14.07.2021 

Termin III 14.07 – 23.07.2021  

Termin IV 23.07 - 01.08.2021 

Termin V 01.08 – 10.08.2021 

(niepotrzebne skreślić) 

1.Program: 

•Codzienne jazda na nartach wodnych, wakeboardzie, wakeskacie- super zabawa, kto 

pływał ten już to wie! Kto nie pływał szybko się nauczy i przekona jaka to frajda. 

•Tylko u nas! Jazda na skuterach wodnych stojącym i siedzącym (dla starszych dzieci 

za pisemną zgodą rodziców). 

•Coraz popularniejsze i rozchwytywane PADDLEBOARD (deski SUP). 

•Wodne Dmuchańce- każdego dnia szalejemy na bananach, kanapach i innych 

'zabawkach' holowanych przez motorówki (do dyspozycji w trakcie zajęć 2 łodzie 

motorowodne!). 

•Zajęcia rekreacyjne na plaży, zajęcia sportowe. 

•Wybuchowa siatkówka - zawody w siatkówkę balonami z wodą. 

•Wycieczka rowerowa. 

•Paintball – zawody o miano najlepszych strzelców na obozie. 

•Skoki i wygibańce -na trampolinie. 



•Slackline 

•gry i zabawy integracyjne 

 

Terminy realizacji zajęć będą dostosowywane do warunków 

atmosferycznych. 

 

Istnieje możliwość zadrapania rowerów w trakcie przewozu, można 

indywidualnie zabezpieczyć rower oklejając go. 

 

Prosimy o zabranie kasków na rowery 

Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów na miejscu (ok. 15 zł za dzień). 

2.Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 

Ośrodek PRL 
Lipowa 4a, 78-449 Borne Sulinowo  

3.Wyżywienie: 

3 posiłki dziennie (śniadnie, obiad, kolacja) 

4.Transport: 

transport drogowo- samochodowy, autokar 

5.Ubezpieczenie: NNW 

6.Dane rodzica/opiekuna prawnego podpisującego umowę. 

nazwisko i imię              adres                 nr PESEL               numer telefonu 

 

 

   

miejsce i godzina zbiórki                    miejsce i godzina powrotu 

9:00 
Parking przy Lodowisku „Chwiałka” ul. 

Żelazka 1, 61-546 Poznań  

Godz. Wieczorne 

Parking przy Lodowisku „Chwiałka” ul. 
Żelazka 1, 61-546 Poznań 

 

 koszt imprezy 

1890 zł  

 
 

 

Terminy wpłat 

Zaliczka 300 zł 

Pozostała kwota: 

 -najwcześniej 30 dni przed rozpoczęciem 

obozu  

-najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem obozu  



 

NUMER KONTA PKO BP , nr 76 1020 4027 0000 1002 0761 8897 

Mariusz Woźniak, 61-548 Poznań, ul. Wierzbięcice 50/1 

 

• Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone 

przez swoje dziecko. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może 

zostać podjęta decyzja o usunięciu dziecka z kolonii/obozu i odwiezienia go do 

domu na koszt rodziców/opiekunów. Organizator w takim wypadku nie zwraca 

pieniędzy za niewykorzystane dni pobytu na kolonii/obozie. 

• Uczestnicy kolonii/obozu są objęci ubezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.  

• Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam, że zapoznałem się z 

programem imprezy i warunkami uczestnictwa. 

• Faktury wystawiamy na życzenie klienta zgłoszone do 7 dni po zakończeniu 

imprezy. 

• W przypadku zebrania niewystarczającej liczby osób organizator zastrzega sobie 

prawo do odwołania obozu do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. 

 

• Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie 

turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług 

turystycznych uprawnienia do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. 

 

• Klient może zgłosić reklamację e-mailowo lub telefonicznie, zwią skreśl niepotrzebne 

zaną z wykonywaniem usług do 7 dni po zakończeniu obozu. 
 

 

 

 

Miejscowość i data 

(wypełnia organizator) 

 

 
 

Podpis opiekuna uczestnika 

(wypełnia opiekun prawny 
uczestnika) 

 

 

Podpis i pieczęć pracownika 
(wypełnia organizator) 

  


