
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
ALOHA TENIS CAMP 2012 

 
 
MIEJSCE: POBIEROWO (zachodniopomorskie)  
TERMIN: 30.06.2012 – 09.07.2012,  

 
 
Imię i Nazwisko uczestnika 
Data i miejsce urodzenia  
Nr PESEL, nazwa kasy chorych 
Nr paszportu lub dowodu osobistego 
Adres zamieszkania 
Numer telefonu 
e-mail 
rozmiar koszulki 
Imię i Nazwisko opiekunów 
numery telefonów opiekunów 
e-maile opiekunów 
 

1. WARUNKI UDZIAŁU W IMPREZACH 
 
1. OGÓLNE POSTANOWIENIA 

a) Uczestnikiem imprezy Klubu „Aloha” (wyjazdu/obozu/szkolenia) może być jedynie osoba, która 
spełnia warunki uczestnictwa wskazane w ofercie. 

b) Aby stać się uczestnikiem imprezy niezbędne jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji, poprzez 
kontakt z Klubem Aloha, a także otrzymanie potwierdzenia tej rezerwacji.  

c) Uczestnikiem imprezy ostatecznie staje się osoba, która dokona wpłaty zaliczki określonej w 
ofercie. 

 
2. WARUNKI REZYGNACJI 

a) Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu dokonanych wpłat w następujących 
przypadkach 
  - Jeżeli zgłosi rezygnację w terminie poprzedzającym termin wpłaty zaliczki. 

b) Uczestnik ma prawo do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy zrezygnować z udziału i zostaną 
zwrócone mu wszelkie poniesione koszty, pod warunkiem znalezienia osoby, która pojedzie w 
zamian na jego miejsce. Przy czym osoba ta musi być osobą równoprawną.  

 
3. ZMIANY W OFERCIE IMPREZY I ODWOŁANIE IMPREZY 

a) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie do 7 dni przed wyjazdem. 
Uczestnik ma prawo odmówić udziału w imprezie w przypadku wprowadzenia zmian i otrzyma 
zwrot wszystkich dokonanych wpłat w przypadku, gdy poinformuje organizatora nie później niż 
3 dni po ogłoszeniu zmian w ofercie. Zwrot wpłaty odbywa się niezwłocznie po rezygnacji 
uczestnika. Brak odpowiedzi uczestnika w terminie 3 dni od daty ogłoszenia zmian, uważa się 
za zaakceptowanie nowej oferty. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 3 dni przed rozpoczęciem imprezy 
z przyczyn niezależnych od niego oraz braku wystarczającej grupy osób  do realizacji imprezy i 
zobowiązuje się w obu przypadkach do zwrotu wszystkich dokonanych wpłat. 

 
4. REGULAMIN IMPREZY 
Uczestnik imprezy poczas trwania imprezy, zobowiązany jest do przestrzegania: 

a) lokalnych przepisów, 
b) zasad ochrony przyrody, 
c) zachowania czystości i ochrony ppoż. obowiązującej w obiektach hotelowych, 
d) regulaminu ośrodka, tym także ciszy nocnej w określonych godzinach, 
e) bieżacych zaleceń osoby prowadzącej imprezę, 
f) przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek  
g) spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo 

zabronione! 
h) powinien brać czynny udział w zajęciach szkoleniowych i rekreacyjno-rozrywkowych. 

Za naruszenie regulaminu imprezy odpowiedzialność ponosi uczestnik. W przypadku rażącego 
naruszania regulaminu oraz zachowania zagrażającego sobie i/lub innym, osoba kierująca 
imprezą w porozumieniu z organizatorem, może wydalić uczestnika z imprezy. Wówczas koszt 
wcześniejszego powrotu ponosi uczestnik. W przypadku osób niepełnoletnich, 
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

 
2. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA IMPREZY 

Bardzo ważne! Proszę wypełnić! Uczulenia (pokarmy, leki), subiektywne odczucie 
podróży autokarem, przyjmowanie leków i dawki, aparaty ortopedyczne, soczewki 
kontaktowe, dolegliwości: omdlenia, bóle brzucha, duszności, krwawienia z nosa 
oraz wszelkie inne ważne dla zdrowia informacje: 
 
 
 
 
 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) Zastosuję się do warunków uczestnictwa w imprezie, określonych w ofercie imprezy 
b) Zobowiązuję się do terminowej wpłaty zaliczek oraz pozostałych wpłat zawartych w 

ofercie 
c) Oferta jest mi znana i w całości ją akceptuję 
d) Zapoznałem(am) się z Warunkami udziału w imprezach i w pełni je akceptuję. 
e) Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc w 

zapewnieniu doraźnej opieki medycznej w czasie pobytu w placówce wypoczynku, a 
w razie zagrożenia zdrowia lub życia zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje i podawanie leków. Jednocześnie oświadczam, że nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału przeze uczestnika w danej 
imprezie. 

f) Wyrażam zgodę na przechowywani danych osobowych uczestnika na potrzeby 
Klubu Aloha zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 (Dz.U. nr 133 poz.883). 

 
        
 
 
………………….....        …………………………………        …………..…………………………… 
miejscowość, data     -     czytelny podpis uczestnika    -    czytelny podpis opiekuna prawnego 
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