
          Regulamin rezerwacji  i płatności 

WINTER CAMP SIEMANKO / KOZI GRÓD 20-26.02.2022 r. 

 

1. W celu zgłoszenia uczestnika obozu, należy wypełnić załączony w mailu „Formularz zgłoszeniowy”. 
2. Po odesłaniu wypełnionego i podpisanego formularza, otrzymają Państwo  maila                                      

z potwierdzeniem rezerwacji wstępnej, wraz ze wszystkimi szczegółami rezerwacji oraz warunkami 
uczestnictwa i terminami płatności.  

3. Do maila załączone zostaną również „Karta kwalifikacyjna” i „Regulamin obozu”. Wypełnione                   
i podpisane dokumenty są warunkiem udziału w wypoczynku. Należy je dostarczyć, najpóźniej               
do 10 lutego 2022r. na recepcję Studia SIEMANKO lub Hotelu Kozi Gród****( w przypadku 
dokonywania rezerwacji za pośrednictwem recepcji hotelu). 

4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł, zgodnie z terminem płatności. 
Brak wpłaty w wymaganym terminie, wiąże się z automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
Zadatek jest bezzwrotny. 

5. Potwierdzeniem udziału w obozie jest wpłata całości kwoty, zgodnie z poniższym harmonogramem 
płatności: 
I PRÓG 
1699 zł - dla uczestników poprzednich obozów SIEMANKO (przy wpłacie I raty do 15.01.2022) 
1799 zł - przy wpłacie I raty do 15.01.2022 
II PRÓG 
1799 zł - dla uczestników poprzednich obozów SIEMANKO (przy wpłacie I raty do 5.02.2022) 
1899 zł - przy wpłacie I raty do 5.02.2022 
III PRÓG 
1999 zł - cena regularna po 5.02.2022 
 
I rata - 500 zł płatna w momencie zapisu (zadatek) - gwarancja pewnego miejsca 
II rata - 600 zł płatna do 5.02.2022 
III rata - pozostała kwota płatna najpóźniej do 15.02.2022 
 

6. Obóz zostanie zorganizowany pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia minimum 15 uczestników 
w terminie wskazanym przez Organizatora. W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo 
do odwołania Obozu. 

7. REZYGNACJA Z OBOZU LUB ODWOŁANIE IMPREZY: 
W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło wyjechać na obóz ze względu na chorobę lub 
konieczność odbycia kwarantanny lub wyjazd zostanie odwołany - otrzymają Państwo całkowity 
zwrot wpłaconej kwoty. 

8. Dokonanie wpłaty bez wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego i dostarczenia (do 
10.02.2022) Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu oraz podpisanego Regulaminu nie gwarantuje 
rezerwacji miejsca na obóz. 

  

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

Miejscowość i data                                                Podpis uczestnika lub opiekuna(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 



 


