Umowa kupna-sprzedaży:
1. Zawarcie umowy o udział w imprezie sportowej organizowanej lub współorganizowanej przez STUDIO RUCHU
SK-ART Katarzyna Przęczek z siedzibą w Zielonkach ul. Wiarusa44/18, 32-087 następuje z chwilą podpisania
umowy-zgłoszenia przez osobę zgłaszającą udział w imprezie oraz wpłaceniu ustalonej zaliczki.
W ramach ustalonej ceny Sprzedający zapewnia realizację oferty obozu tanecznego stanowiącego załącznik.
2. Osoba zgłaszająca udział w imprezie(Kupujący), zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu za zamówione miejsca w
sposób następujący, (jeżeli inaczej nie określa szczegółowa umowa):
a. Zaliczka w wysokości 190zł lub cała kwota zostanie wpłacona do 2 dni po zgłoszeniu uczestnictwa
b. Pozostała należność zostanie wpłacona na 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
c. Zapłata będzie dokonana przez Kupującego gotówką lub na numer konta bankowego.
3. Za dzień zapłaty uważa się wpłatę gotówki.
4. Nie dotrzymanie przez Kupującego terminów płatności określonych w pkt. 3 jest równoznaczne z rezygnacją z
imprezy i zaliczka nie podlega zwrotowi.
W razie rezygnacji z uczestnictwa w obozie sportowym organizator z uwagi na poniesione koszty ma prawo dokonać
potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami:
a. Opłata zgłoszeniowa w wysokości 200zł
b. 25% ceny imprezy przy rezygnacji 21 dni przed rozpoczęciem imprezy
c. 50% ceny imprezy przy rezygnacji 15 dni przed rozpoczęciem imprezy
d. 75% ceny imprezy przy rezygnacji 8 dni przed rozpoczęciem imprezy
e. 100% ceny imprezy przy rezygnacji na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy
5. Sprzedający może odstąpić od obciążenia uczestnika rezygnującego z imprezy w przypadku:
a. Uczestnik w chwili odstąpienia od umowy wskaże osobę spełniającą warunki w imprezie i przejmie
jego obowiązki wynikające z umowy,
b. Z powodów losowych (udokumentowanych w formie pisemnej). Sprzedawca może dokonać zwrotu
Kupującemu tą część ceny, którą odzyska od kontrahenta nie realizując świadczeń dla tego
uczestnika.
6. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
7. Skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie z winy Sprzedającego, nie uprawnia do żadnych
zwrotów.
8. Z powodu zdarzeń losowych, w skutek, których Sprzedający nie mógłby przyjąć dzieci na obóz taneczny w
ośrodku przedstawionym w ofercie Sprzedający zobowiązuje się przedstawić ofertę zastępczą w innym ośrodku
o podobnym standardzie i w tej samej cenie. W razie nie zapewnienia miejsc w innym obiekcie Sprzedający
zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej kwoty oraz w przypadku odwołania imprezy z winy Sprzedającego kary
umownej w wysokości 10% wartości umowy. Kara umowna nie dotyczy odwołania wypoczynku w przypadku
braku odpowiedniej ilości osób.
9. Za leki (nieujęte w apteczce pierwszej pomocy) ordynowane przez lekarza w przypadku indywidualnego
zachorowania zapłaci Kupujący oddzielną fakturą, jeżeli tego nie dokona firma ubezpieczająca.
10. Kupujący odpowiada za posiadanie wszelkich koniecznych do uczestnictwa w imprezie dokumentów, ważnej
legitymacji uczniowskiej i niezbędnych środków finansowych. Do 15 dni przed rozpoczęciem imprezy należy
doręczyć Sprzedającemu dokładnie wypełnione karty kwalifikacyjne.
Za szkody spowodowane przez osobę korzystającą z obozie sportowym w obiekcie oraz środkach transportu, w okresie
trwania turnusów, odpowiedzialność cywilno-materialną ponosi Kupujący.
11. Wypoczynek młodzieży zorganizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997r, oraz zgodnie z zasadami organizowania i nadzorowania, (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późni.
Zmianami).
12. Sprzedający w pełni odpowiada, za jakość i ilość świadczeń w trakcie trwania obozu, oraz za działanie osób
trzecich, z których pomocą zorganizowana jest impreza.
Sprzedawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne dokumenty zezwalające na organizowanie imprezy sportowej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielone przez akwizytorów informacje sprzeczne z treścią
katalogów, biuletynów informacyjnych zawierających aktualną ofertę organizatora.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące realizowanej przedmiotowej oferty należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej
w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30
dni od daty ich potwierdzonego wpływu. W przypadku jakiegokolwiek sporu niedającego się rozstrzygnąć
polubownie będzie ona rozpatrywana przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
15. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową- stosuje się przepisy kodeksu prawa cywilnego.
16. Cena imprezy: 850 zł osoba
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