
Uczniowski Klub Sportowy „AIKIDO” w Zabrzu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu

          41-800 ul. Matejki 6 NIP 648 265 23 41 
      nr konta: Credit Agricole 33194010763042057700000000

Q                        QQ                          ID 278205117  NIP  648-248-56-76 PKO 26 1020 2401 0000 0802 0147 7496 

Kopia dla organizatora / kopia dla uczestnika ( niepotrzebne skreślić )
                    

Ja......................................................................................................  legitymująca/y się dowodem osobistym
( dane osoby zgłaszającej niepełnoletniego uczestnika wyjazdu lub zgłaszającej swój wyjazd jako os pełnoletniej )

seria i numer…………………….... PESEL…………………….…….. tel. kontaktowy….…………….……………….. 

z sekcji……………………………….., adres email………………………………….…………………………

oświadczam, że deklaruję wyjazd mój   /   mojego dziecka/podopiecznego ( niepotrzebne skreślić )

( imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)………………………….………………………wiek dziecka..……..……...…. 

na letni obóz treningowy aikido, który odbędzie się w terminie        6-15.07.2012 w Gozdawie.

Zobowiązuję się tym samym do uiszczenia odpłatności za obóz w wysokości 920 PLN ( osoby niepełnoletnie ) 

950 PLN ( osoby pełnoletnie ) w całości lub w systemie ratalnym na rzecz organizatora obozu, którym jest Uczniowski  

Klub Sportowy „AIKIDO” w Zabrzu.

I RATA w wysokości ………………………… w terminie do ………..…………( należność na koncie UKS )

II RATA w wysokości ………………………… w terminie do …………..………( należność na koncie UKS )

III RATA w wysokości ………………….....… w terminie do …………..………( należność na koncie UKS )

IVRATA w wysokości …………………..…… w terminie do …………..………( należność na koncie UKS )

V RATA w wysokości …………..………….… w terminie do …………..………( należność na koncie UKS )

VI RATA w wysokości …………....…………… w terminie do …………..………( należność na koncie UKS )

VII RATA w wysokości ………………………… w terminie do …………..………( należność na koncie UKS )

Deklaruję, iż minimalną wpłatę 150 PLN za osobę dokonam nie później niż 15.03.2012 r.

Zgadzam  się  na  pokrycie  dodatkowych  kosztów  powstałych  z  powodu  uszkodzeń  spowodowanych  przez  moją/mojego 
podopiecznego w czasie obozu.

Zgadzam  się  na  zwrot  poniesionych  kosztów  za  zakup  lekarstw  wykupionych  w  czasie  obozu  dla  mojej/  mojego 
podopiecznego.

Jestem świadom, iż w przypadku rezygnacji  z wyjazdu na obóz wpłacone raty tytułem odpłatności za obóz nie zostaną 
zwrócone z powodu zobowiązań UKS „AIKIDO” na rzecz osób trzecich.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu na obóz po 01.05.2012 r. zobowiązuję się do pokrycia rekompensaty pobytu w/w osoby 
na obozie w wysokości 600 PLN z powodu zobowiązań UKS „AIKIDO” na rzecz osób trzecich.

W przypadku spóźnienia się z opłatą bądź nie opłacenia raty za obóz UKS „AIKIDO” ma prawo do wysłania upomnienia 
listownego wzywającego do uregulowania zaległych należności do 7 dni kalendarzowych od upływu terminu płatności.

Po upływie 14 dni kalendarzowych dług zostanie przekazany kancelarii windykacyjnej co narazi na wysokie koszta.

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej deklaracji muszą być dokonywane w formie pisemnej za zgodą dwóch stron pod 
rygorem nieważności.

Data i czytelny podpis 

…………………………………………………………….………


	                    

