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UMOWA O UDZIAŁ W WAKACJACH Z TAŃCEM – AUGUSTÓW 2018 

 
 

 
Zawarta dnia ..................................... w  Warszawie pomiędzy: KS „AKADEMIA TAŃCA”, z siedzibą przy ul. Miedzianej 3a/m13, 
00-814 w Warszawie, NIP: 5272531599, REGON: 012271505; reprezentowanym przez Ireneusza Sulewskiego zwanych dalej 
Organizatorem  

a,  
Imię i nazwisko:   .......................................................................................   Data i miejsce urodzenia: …………................................ 
 
Zamieszkała(y): ul. i nr .………………..………………………………………………     Miasto i kod: ...................................................... 
  
tel. kontaktowy: …………………………………….…..  e-mail:  ……………………………………..………………………………………..      
 
seria i nr dowodu:  ...............................................          zwanym dalej Uczestnikiem. 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest impreza sportowo-turystyczna – obóz sportowo-rekreacyjny, zwana:  Wakacje z Tańcem –  
AUGUSTÓW 2018.  Miejsce pobytu: Hotel Amber  Bay Aqua  Park Augustów , ul. Turystyczna 81 

 
§ 2 

Czas trwania Wakacji z tańcem – Augustów - 2018 
 

 TURNUS:  17.07 – 27.07 2018   

 TURNUS:  17.07 – 22.07.2018 

 TURNUS:  22.07 – 27.07.2018 
 
*niewłaściwe skreślić 

   
§ 3 

Wzajemne zobowiązania 
 

3.1 Organizator zobowiązuje się do wykonania następujących usług turystycznych w ramach Wakacji z Tańcem – Augustów 

2018: 

 Zapewnia zakwaterowanie w pokojach 2 – 3 osobowych z łazienkami, ilość pokoi 1-osobowych jest ograniczona. 

 Zapewnia wyżywienie w czasie trwania turnusu –  śniadanie w formie bufetu (8:30 – 10:00) oraz obiadokolacja 
serwowana (17:00-19:00) w czasie trwania turnusu. Pierwszy posiłek obiadokolacja, ostatni śniadanie w dniu 
wyjazdu. 

 Zakwaterowanie uczestników w dniu przyjazdu będzie możliwe od godziny 14:00, natomiast w dniu wyjazdu, 
uczestnik zobowiązany jest opuścić pokój i zdać do recepcji klucze do godziny 12:00. 

 Organizację zajęć tanecznych w czasie trwania imprezy:  
Tańce towarzyskie dla grup średniozaawansowanych, zaawansowanych i Miłośników Tańca:  

   1,5 h dziennie - tańce latynoamerykańskie,  
   1,5 h dziennie - tańce standardowe 
Tańce towarzyskie dla grupy początkującej: 

  2,5h dziennie – tańce latynoamerykańskie, standardowe, dyskotekowe i rock’n’roll,  
Disco Style, Ladies Latino, Commercial, Latin i Modern Jazz, Pilates, poranne rozgrzewki taneczne i 
wieczorne treningi  

 Zapewnia trzy sale na zajęcia taneczne,  

 Zapewnia wieczorne zabawy taneczne. 
    

3.2  Wszystkie wymienione wyżej usługi realizowane są na warunkach ustalonych w „ „Regulaminie” i „Oświadczeniu 
Uczestnika” (załącznik Nr 1), będących częścią niniejszej umowy. 

 
 

3.3 Uczestnik oraz zgłoszone przez niego osoby zobowiązują się do : 

 Zapoznania się z Regulaminem Wakacji z tańcem – Augustów 2018 i Oświadczeniem Uczestników, 

 Przestrzegania regulaminu obowiązującego w Hotel Amber Bay Aqua Park Augustów oraz zachowania ciszy nocnej 
od 22:00 – 6:00 

 Zachowania porządku, czystości na terenie obiektu oraz poszanowania sprzętu i wyposażenia (m.in. łóżka, meble, 
sprzęt sportowy itp.) 

 Pokrycia wszystkich ewentualnych kosztów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu sportowego,  
oraz sprzętu znajdującego się w pokojach i na terenie całego obiektu. 

 Uczestnik ponosi dodatkowe koszty wynikłe z korzystania z telefonu, faxu oraz innych świadczeń nie objętych 

umową i rozlicza się za nie bezpośrednio z Hotelem Amber Bay Aqua  Park 

 Panie tańczące w butach na obcasach zobowiązane są do używania ochraniaczy. 
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§ 4 
Koszty Wakacji z Tańcem – Augustów - 2018 

 
4.1 Koszt pobytu osoby dorosłej w pełnym terminie 17.07 – 27.07 wynosi:  

 

- Pokój Standard  2-osobowy  -  1900 zł /os. 
- Pokój Komfort  2-osobowy -  2050zl /os. 
- Pokój 1-osobowy tylko ‘’STANDARD” -  2250zł /os. 

        Pobyty 5- dniowe; 17.07 – 22.07 lub 22.07 – 27.07 

- Pokój 2- osobowy standard – 1175 zł  /os. 
- Pokój 2- osobowy komfort – 1250 zł  /os. 
- Pokój jednoosobowy tylko standard – 1325 zł /os. 

W tych cenach Organizator zabezpiecza usługi wymienione w pkt. 3.1 

4.2 Dzieci w wieku do lat 3 - pobyt bezpłatny bez świadczeń: czyli posiłków i oddzielnego łóżka, 

Dzieci w wieku od 4 lat - opłata 87 zł/doba  
4.3 Koszt pobytu osoby dorosłej w terminie 17.07 – 27.07, w pokoju 2 osobowym, bez zajęć tanecznych wynosi; 

- Pokój standard  2 – osobowy  - 1350/os. 
                - Pokój komfort 2 – osobowy – 1500 zł/os. 
 - Pokój standard jednoosobowy – 1650 zł/os. 
                 

W tej cenie organizator zabezpiecza usługi wymienione w pkt 3.1 za wyjątkiem zajęć tanecznych. 
4.4 Koszt uczestnictwa tylko w zajęciach tanecznych wynosi 750zł od osoby. 

Koszt za korzystanie z parkingu, przez cały czas pobytu w zryczałtowanej cenie – 60 zł za 1 samochód – płatne bezpośrednio w 

Hotel Amber  Bay Aqua  Park Augustów , ul. Turystyczna 81. 
4.5 Koszt pobytu psa – 50 zł/doba, płatność j. w. – Hotel zastrzega sobie możliwość pobytu tylko małych psów. Zwierzę musi 

posiadać aktualne szczepienia. Psy na terenie obiektu mogą być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy. 
§ 5 

Płatności 
 

5.1 Zaliczki zostaną wpłacone na poniższe konto w sposób następujący: 

a) Pierwsza wpłata w wysokości 30% wartości zamówienia do 15.03.2018 
b) Druga wpłata w wysokości 30% wartości zamówienia do 15.05.2018 
c) Trzecia wpłata pozostałej części do 15.06.2018 

 
KS „AKADEMIA TAŃCA”, ul. Miedziana 3a/ m13, 00-814 Warszawa 

VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.  43 2130 0004 2001 0365 7210 0001 
Tytułem: WAKACJE Z TAŃCEM – AUGUSTÓW 2018 

 
lub bezpośrednio w siedzibach  Akademii Tańca . W przypadku wycofania się Uczestnika z umowy po 15.05.2018, 
Uczestnik ponosi od 60% pełnych kosztów niewykorzystanego uczestnictwa. 

§ 6 
Zgłoszenie uczestnictwa 

 
6.1 Zgłoszenie  udziału    w  imprezie   wymienionej   powyżej (proszę zakreślić odpowiedni kwadrat): 
 
                                        
            
 
 
 
                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 

ZAKWATEROWANIE: 

 pokój 2-osobowy 

 standard       komfort          

        □             □                               

 pokój 1-osobowy                                 

  □                          

 

 

UCZESTNIK  ZAJĘĆ: 

□  - tak 

□ – nie 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:   

Poziomy:       Miłośnicy     Zaawans.  Śred-zaaw.  Początk. 

Taniec. Tow.        □       □       □       □ 

Ladies Latino                □                □ 
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KOSZT (za 1 osobę) ………......................            

                                                                                 
 
 
6.2 Uczestnik zgłasza również uczestnictwo następujących osób zakwaterowanych w tym samym pokoju:  

 
 

OSOBY DOROSŁE: 
 
      1) Imię i nazwisko : .............................................................................................. Nr dow. os……………………….. 

 
Adres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              KOSZT (za 1 osobę) ……………………… 

      
DZIECI: 

1) Imię i nazwisko  .................................................................................   rok ur. .................  
 

Koszt pobytu zgłoszonego dziecka:  ………..............                                                                                                     

 
2) Imię i nazwisko  .................................................................................   rok ur. .................  

 
Koszt pobytu zgłoszonego dziecka:  ………..............                                                                                                     

 
6.3 Uczestnik akceptuje warunki niniejszej umowy i zobowiązuje pokryć koszty swojego uczestnictwa oraz osób przez niego  

 
zgłoszonych w sumie za wszystkie osoby:     …………………………….         

                                                                                              
(słownie: ………………………………………………………….……………………………………………)) 

 
§ 7 

Organizator zobowiązuje się do rzetelnego świadczenia zamówionych usług. 
   

§ 8 

Umowa jest obowiązująca z dniem podpisania jej przez strony. 
 

    § 9  

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. W 

przypadku, gdy w ciągu 30 dni Strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów będzie 

sąd miejsca siedziby Organizatora. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

§ 13 

Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik Nr 1 – Regulamin i Oświadczenie Uczestnika 
 
 
           UCZESTNIK:                     ORGANIZATOR: 
 
 
 
      
…………………………………..…………                                                   ……………………………………………… 

UCZESTNIK  ZAJĘĆ: 

□  - tak      □ – nie 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:   

Poziomy:       Miłośnicy     Zaawans.  Śred-zaaw.  Początk. 

Taniec. Tow.        □       □       □       □ 

Ladies Latino                □                □ 
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  podpis                 podpis 

 
 

Zał. Nr 1 
                       

REGULAMIN – Wakacje z tańcem Augustów 2018 
 
 

1. Każdy uczestnik powinien przedstawić osobie prowadzącej zajęcia taneczne, przeciwwskazania lekarskie do wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych. Uczestnik powinien przekazać informację na temat przebytych kontuzji, urazów oraz aktualnego 

stanu zdrowia. Nie przekazanie takich informacji będzie świadczyć, że uczestnik jest w pełni zdrowy i może bez przeciwwskazań 

uczestniczyć we wszystkich zajęciach tanecznych, a organizator nie odpowiada za ewentualne kontuzje wynikłe z powodu 

zatajenia informacji o stanie zdrowia. 

2. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach tanecznych osobie, której zachowanie lub niedyspozycja fizyczna może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa tej osoby jak również innych uczestników zajęć. 

3. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach tanecznych osobie, która jest pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających.  

4. Organizator nie odpowiada za kontuzje i urazy, powstałe poza zajęciami tanecznymi prowadzonymi przez instruktorów. 

5. Organizator nie odpowiada za kontuzje i urazy powstałe w trakcie zajęć tanecznych, prowadzonych przez instruktorów, jeżeli 

uczestnik nie uczestniczył w porannych rozgrzewkach tanecznych z elementami jazz-u. 

6. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia. Każdy z uczestników ubezpiecza się we własnym zakresie. 

7. Organizator nie zapewnia transportu i nie ponosi kosztów związanych z transportem. 

8. Za wszystkie zachowania sprzeczne z zasadami obowiązującymi na terenie ośrodka odpowiada uczestnik, który działa wbrew 

przepisom.  

9. W trakcie trwania wczasów Organizator nie dokonuje zwrotów pieniężnych za wcześniejsze opuszczenie ośrodka i nie 

wykorzystanie opłaconego pobytu. 

10. Organizator nie dokonuje zwrotu pieniędzy za rezygnację z pojedynczych posiłków, noclegów oraz zajęć tanecznych. 

 
11. Każdy Uczestnik zajęć tanecznych zobowiązany jest do używania obuwia nie niszczącego parkietu, Panie tańczące w butach 
na obcasach zobowiązane są do używania ochraniaczy. 

 
12. Wszystkie dodatkowe usługi, nie ujęte w Umowie są płatne bezpośrednio w Hotel Amber  Bay Aqua  Park Augustów , ul. 

Turystyczna 81, wg. tamtejszego cennika. 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Wakacji z tańcem – Augustów 2018 
proponowanym przez KS „AKADEMIA TAŃCA”, warunkami pobytu oraz uczestnictwa w zajęciach 
tanecznych i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 
Data i czytelne podpisy uczestników obozu zgłoszonych w umowie: 
 
 

1) ……………………………………    3)  …………………………………….. 

                                                                      
 

2) ……………………………………    4)  ………………………………………. 
 
                         

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o organizowanych przez „Akademię Tańca” wczasach z tańcem na mój 
adres zamieszkania*/e-mail* podany w umowie lub inny adres: 

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

 
 
       …………………………………………………………. 
         Podpis     
*niepotrzebne skreślić   


