OBÓZ WAKACYJNY W WAŁDOWO 2019r
Informacja dla rodziców.
Wakacyjny obóz w WAŁDOWIE koło Ostródy w terminie 18.06.2019 *Wtorek*
godzina 18.00 zarejestrowany i zatwierdzony w Kuratorium Oswiaty w Gdansku
Pływarek Arkadiusz Filowiat posiada wpis do Rejestru Org. Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Pomorskiego NR 396
Uczestnicy zakwaterowani są w :
Ośrodek Wypoczynkowy BAJKA
Wałdowo 48 14-100 Ostróda
e-mail: ow.bajka.ewa@interia.pl
Zbiórka w dniu 01.07.2019r. *PONIEDZIAŁEK*
o godzinie 10.00, wyjazd godzina 10.30 z:
Parking przed wjazdem do MULTIKINA W Gdansku – Wrzeszczu ul. Al.
Zwyciestwa 14
Powrót z WAŁDOWA 11.07.2019r *CZWARTEK* – wyjazd z WAŁDOWO
ok. godziny 10.30 przyjazd do Gdanska ok. godziny 12.30
Miejsce odbioru dzieci j.w.
Rodzice odbierają dzieci osobiscie. W przypadku odbioru dziecka przez opiekuna, należy przedstawić organizatorowi pisemne pełnomocnictwo podpisane
przez obojga rodziców.
Kierownictwo obozu :
Arek Filowiat Tel. 607-703-172 / email; plywarek@op.pl
Ewelina Filowiat Tel. 603-333-285
www.plywarek.pl

W przypadku nieobecnosci dziecka rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są na
koszt własny dostarczyć dziecko na wypoczynek. Jeżeli dziecko przyjmuje lekar-

stwa, proszę przekazać pisemną informacje o sposobie dawkowania leku. Przedmioty wartosciowe proszę przekazać kierownictwu obozu. Za rzeczy zagubione
przez dziecko kierownictwo obozu nie odpowiada. W przypadku rozwiązania
Umowy przez Uczestnika z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora (brak
odpowiednich dokumentów niedotrzymanie terminów płatnosci, itp.) albo odstąą pienia od umowy, Organizator dokonuje potrącen z wpłatą Uczestnika, w wysokosci poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż:
200 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 31 dnia
przed datą rozpoczęcia imprezy
a)

50% ceny imprezy przy rezygnacji od 30 do 14 dnia przed rozpoczęciem
imprezy
b)

60% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni od daty
rozpoczęcia imprezy
c)

80% ceny imprezy w przypadku niestawienia się na miejsce zbiórki w dniu
rozpoczęcia imprezy.Przy rezygnacji wysokosć potrącenia z wpłat jest naliczana
niezależnie od daty zawarcia Umowy.Organizator zaleca Uczestnikowi zawarcie
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy.Szczególne przypadki rezygnacji z
udziału w imprezie rozpatruje własciciel PŁYWARKA.
d)

