
 
 

 
Umowa z AT AlmarCamp Mariusz Jagielski   

 
 

Zawarta w miejscowości Wrocław w dniu : _  _  -  _  _  -  2  0  2  2 r. 

 

przez AlmarCamp Mariusz Jagielski.  

Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów i Pośredników turystycznych nr.218/44/02/2004, 

NIP 894-136-83-28 zwanym dalej „Organizatorem” w imieniu, którego działa: 

 

Mariusz Jagielski – właściciel przedsiębiorstwa 

 

a  

 

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

(imię i nazwisko nabywcy/zamieszkały/telefon) 

Zwanym dalej “Klientem” 

 

1.Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje niżej wymienionej osobie prawo do udziału w 

obozie zimowym  w Poroninie  

 

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

 

Data urodzenia                 

 

PESEL        

 

Adres zamieszkania 

…………………………………….………………………………………………………………...…… 

 

Tel. kontaktowy…..…………………………………………/………………………………….……… 

 

e-mail :…………………………………………………………………………………………………... 

 

1.Cena podstawowa imprezy : 1750 zł               

2.Termin imprezy: 11.02 – 18.02.2023 

3.Miejsce imprezy turystycznej: Poronin OW „ WERONIKA INN” oraz miejsca objęte programem  

Cena obejmuje: 

 Transport autokarem klasy turystycznej na trasie Wrocław – Poronin [cena  nie obejmuje dojazdu 

do Wrocławia – istnieje możliwość podjęcia uczestnika z wybranych miejsc na trasie do Poronina] 

 ubezpieczenie NNW  na kwotę 15 tys. zł . 

 Wpłaty objęte są gwarancją TFG, TFP 

 Zakwaterowanie w pokojach  3,4,5, osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz TV – dostęp do 

Wi-Fi 



 Wyżywienie trzy pełne posiłki dziennie oraz podwieczorek 

 Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz instruktorskiej  

 w programie : 

 Wycieczki piesze propagujące, zdrowy styl życia, rozwijające zainteresowania turystyczno  

– krajoznawcze 

 Survivalowa Wioska Eskimosów - gry i zabawy integracyjne na śniegu ( budowa mini „igloo”, 

stawianie namiotów -  pałatek żołnierskich, rozpalanie ogniska, rozpoznawanie kierunków, itp.), 

 

 Imprezy KO, zajęcia integracyjne, konkursy rzeźby w śniegu, plastyczne, piosenki indywidualnej, 

animacje, dyskoteki, dyplomy i słodkie nagrody na koniec turnusu. 

 Biesiadę góralską, w pachnącej smrekowymi balami karczmie na terenie „ Weronika Inn ” 

Podczas biesiady serwowane będą urozmaicone dania regionalne.  

Wycieczkę autokarowa: 

Do Zakopanego. Zwiedzanie miasta Spacer po Krupówkach. W drodze powrotnej wizyta w gorących 

Termach w Bukowinie Tatrzańskiej : 2.5 godzinny pobyt w kompleksie basenów geotermalnych. 

 

Cena podstawowa nie obejmuje kosztów  - (dodatkowo płatne) : 
 

1. pakiet narciarski 
Cena pakietu  - ok.500 zł 

 Nauka narciarstwa z możliwością doskonalenia umiejętności pod okiem instruktorów-nauczycieli. 

Zajęcia narciarskie odbywać się będą w stacji narciarskiej „Jędrol” , dla początkujących oraz na 

stokach stacji narciarskiej  „Suche Ski” dla zaawansowanych – 5 dni zajęć narciarskich.   

 karnety narciarskie i transferów / 5 dni (karnety + transfer do stacji  narciarskich)                                                                                                                                            

 wypożyczenie sprzętu narciarskiego [w przypadku kiedy uczestnik nie posiada własnego kompletu 

narciarskiego ] : komplet ok.50 zł dziennie – 250 zł za turnus 

 

2. pakiet rekreacyjny  : 

cena pakietu ok. 450 zł 

Cena podstawowa nie obejmuje kosztów  - (dodatkowo płatne) : 

 

 koszty biletów wstępu oraz atrakcji wymienionych poniżej : 

 SNOW FUN -  Duża dawka adrenaliny, zabawy oraz integracji. Wszystko na rozległej polanie z 

pięknym widokiem na całe Tatry ,bezpieczne i mega widokowe miejsce [ kulig na ślizgach, jazda 

na zimowym bananie, Snow rafting, Snow tubing 

 Kulig zimowy i towarzyszący mu piękny widok gór tatrzańskich ,wśród ośnieżonych smreków. 

Zaprzęgi konne powiozą gości saniami, do ogniska gdzie wszyscy razem usmażą pyszne kiełbaski.  
 Wyjazd autokarem do Zakopanego połączony ze spacerem do :  Morskiego Oka lub Doliny 

Chochołowskiej lub Doliny Kościeliskiej. Destynację wycieczki do w/w miejsc determinują warunki 

pogodowe lub możliwości psychofizyczne uczestników wyjazdu. 
 4 godzinny pobyt na  źródłach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej – To kompleks basenów z  

wodami termalnymi  o właściwościach leczniczych, które wydobywane są z głębokości 2,4 km 

 

Zgłoszenie udziału w zimowisku oraz warunki płatności: 

 

Wpłata zadatku 400 zł stanowi podstawę rezerwacji miejsca.  
II wpłata do 15 listopada 2022  - 700 zł 

III wpłata do  15 stycznia 2023 rozliczenie ostatecznej należności – 650 zł 



Rodzic / opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zabezpieczenia środków finansowych 

uczestnikowi imprezy turystycznej na zrealizowanie wskazanego pakietu podczas obozu zimowego. 

[opcja narciarska lub opcja rekreacyjna]  
 

Dane uczestnika należy przesłać e - mailem podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres 
zam. oraz tel. kontaktowy rodziców na e-mail :mariuszjagielski@almarcamp.pl 

 

Wpłaty na konto:  
ALMARCAMP Mariusz Jagielski  nr. 04 1140 2004 0000 3602 4707 3062 

 
Dokumentacja wyjazdowa – zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail lub  do pobrania 

na stronie internetowej www.almarcamp.pl w zakładce zima. Oryginały dokumentów prosimy 
dostarczyć najpóźniej w dniu wyjazdu podczas odprawy. 

 

Bagaż: 1 para nart [najlepiej w pokrowcu], torba na buty, 1 szt. bagażu głównego [max. 20 kg] 

 

Lekarstwa - w przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania leków: 
uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnych lekarstw. Dotyczy to również cierpiących na 

chorobę lokomocyjną. W przypadku koniecznej konsultacji medycznej na miejscu oraz przepisania 

lekarstw przez lekarza, rodzic pokrywa koszt opłacenia recepty. 
 

Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez AT AlmarCamp Umowy podpisanej przez Klienta 

lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej 

Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie do wpłaty zaliczki. Wpłata zaliczki powinna 

nastąpić nie później niż 7 dni po zawarciu umowy. Brak wpłaty zaliczki skutkuje rozwiązaniem umowy i 

uznaniem jej za nieważną. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego 

prawny opiekun. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w 

terminie wskazanym w Umowie.  

Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ofertę oraz przyjął do wiadomości warunki uczestnictwa 

w imprezach AT ALMARCAMP MARIUSZ JAGIELSKI określające prawa i obowiązki Klienta oraz 

Organizatora wydane w oparciu o art. 385
1
 KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29 

sierpnia, 1997 r. Umowa wraz z pozostałymi załącznikami (karta kwalifikacyjna, zgody oraz 

oświadczenia rodzica/opiekuna) stanowią integralną całość. 

 

Wypełnienie i podpisanie niniejszej umowy przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego 

zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji umowy i w 

celach marketingowych (Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a „RODO” oraz   zgodności z  art. 23 pkt.1 

ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.) 

 

6. Prawdziwość danych zawartych w umowie Klient potwierdza własnoręcznym podpisem. Umowa 

niniejsza ma pierwszeństwo przed wskazaniami zawartymi w broszurach, folderach, katalogach itp. 

materiałach. 

 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej strony. 

 
            
 ALMARCAMP                                              KLIENT 
  

AlmarCamp Mariusz Jagielski                                                                                                               
52-234 Wrocław ul. Klasztorna 54/13                                                                                                                       
NIP 8941368328  
tel.502 451 336 
e-mail : mariuszjagielski@almarcamp.pl 

http://www.almarcamp.pl/

