Umowa o udział
w zajęciach sportowych Ladies Camp 2022
w dniach 27-29.05.2022 r.

zawarta w ………………………………..(miejscowość), w dniu ……………………………(data),
pomiędzy:
MyOrganiq Sp. z o. o. z siedzibą w Swarzędzu (62-020), przy ul. Tysiąclecia 17, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561011, posiadająca
numer REGON: 361649637 oraz numer NIP: 7792431729, prowadząca działalność pod nazwą
„Organic Fitness”, numer telefonu: + 48 884 920 130, adres e-mail: biuro@organicfitness.pl,
zwaną dalej jako „Spółka”, reprezentowaną przez:
Sylwię Kruk – Prezesa Zarządu Spółki,
a
………………………………………….... (imię i nazwisko), ……………………….………… (nr
PESEL), …………………………………………………….…(adres), …………………………(numer
kontaktowy), ……………………………………………………………. (adres poczty mailowej),
zwaną dalej jako „Uczestnik zajęć”.
Spółka oraz Uczestnik zajęć zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”.
1.

Spółka zobowiązuje się do organizacji odpłatnych zajęć treningowych o charakterze
sportowym, nastawionych na aktywność fizyczną, relaks i odpoczynek, które odbędą się w
Hotelu Inter Szablewski, przy ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe, 62-050 Mosina,
w dniach 27-29 maja 2022 roku.

2.

Cena uczestnictwa w Ladies Camp 2022 wynosi 899 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych).

3.

Cena ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a. w przypadku jeśli Uczestnik zajęć dokona zapisu i wpłaty w okresie 1 kwietnia - 15
kwietnia 2022 r. cena ulega zmniejszeniu do kwoty 799 zł (słownie: siedemset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Za datę dokonania wpłaty uznaje się wpływ

środków na rachunek bankowy Spółki.
b. w

przypadku

jeśli

Uczestnik

zajęć

dokona

zapisu

i

wpłaty

w

okresie

16 kwietnia - 30 kwietnia 2022 r. cena ulega zmniejszeniu do kwoty 849 zł (słownie:
osiemset czterdzieści dziewięć złotych). Za datę dokonania wpłaty uznaje się wpływ
środków na rachunek bankowy Spółki.
4.

Zapisy na zajęcia sportowe Ladies Camp 2022 dokonywane są za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: camp@organicfitness.pl, w treści podając: imię i nazwisko,
numer telefonu. W momencie wysłania zgłoszenia, Uczestnik zajęć zobowiązuje się do
zapłaty kwoty określonej w ust. 2 lub 3 w celu rezerwacji miejsca na Ladies Camp 2022.

5.

Zapisy na Ladies Camp 2022 trwają do 15 maja 2022 roku lub do wyczerpania puli wolnych
miejsc.

6.

Uczestnik zajęć, zawierając niniejszą Umowę, zobowiązuje się do wpłaty:
●

kwoty 344 zł tytułem opłaty za pobyt i wyżywienie na rzecz Hotelu Inter
Szablewski, przelewem na numer konta: 29 1140 2017 0000 4002 0652 5416,
w tytule przelewu wpisując: "Opłata za pobyt na Ladies Camp dn.
27-29.05.2022, Imię, Nazwisko”,

●

kwoty 555 zł (505-455 zł w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych
w ust. 2) tytułem organizacji zajęć, w tym zajęć sportowych, na rzecz
MyOrganiq Sp. z o. o, przelewem na numer konta: 66 2490 0005 0000 4600
6095 4717, w tytule wpisując "Opłata za zajęcia sportowe na Ladies Camp,
Imię, Nazwisko”.

7.

W przypadku niewywiązania się przez Uczestnika zajęć z obowiązku zapłaty ceny w terminie
do dnia 15 maja 2022 roku, Spółka może, bez wyznaczania Uczestnikowi zajęć dodatkowego
terminu, odstąpić od niniejszej Umowy. W takim przypadku, Spółka może dochodzić
naprawienia szkody poniesionej w związku z niewywiązaniem się przez Uczestnika z
obowiązku zapłaty ceny za udział w zajęciach treningowych.

8.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Ladies Camp do 15 maja 2022 r. i uzyskać
pełny zwrot uiszczonych opłat dokonanych na rzecz Spółki. W przypadku rezygnacji przez
Uczestnika zajęć z uczestnictwa w Ladies Camp 2022 w terminie późniejszym niż
15 maja 2022 roku, traci on możliwość zwrotu uiszczonych opłat.

9.

W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z obowiązku organizacji zajęć treningowych,
Uczestnik zajęć może bez wyznaczania Spółce dodatkowego terminu, odstąpić od niniejszej
Umowy i zażądać zwrotu uiszczonych opłat.

10.

Uczestnik zajęć oświadcza, że jest zdolny do udziału w zajęciach treningowych i nie są mu

znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w zajęciach
treningowych oraz że bierze udział w zajęciach treningowych na własną odpowiedzialność.
Uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach treningowych wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w
zawodach mogą wiązać się inne czynniki ryzyka. Uczestnik zajęć rozważył i ocenił zakres
oraz charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w zajęciach treningowych, weźmie w nich
udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
11.

Do niniejszej Umowy załączone zostają następujące dokumenty, stanowiące integralną część
Umowy: pełnomocnictwo (w przypadku, gdy umowę w imieniu Spółki podpisuje osoba
upoważniona na podstawie udzielonego jej przez Spółkę pełnomocnictwa), Regulamin,
Oświadczenie Uczestnika Zajęć treningowych, Zgoda na udostępnienie wizerunku oraz
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę MyOrganiq Sp. z o.o.

12.

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach – po jednej dla każdej ze Stron umowy.

…………………………………………………

………………………………………………

w imieniu Spółki

podpis Uczestnika wyjazdu

Załączniki:
1. Regulamin;
2. Oświadczenie Uczestnika Zajęć treningowych;
3. Zgoda na rozpowszechniania wizerunku;
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę MyOrganiq Sp. z o.o.

