POROZUMIENIE W SPRAWIE WYPOCZYNKU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM
Porozumienie zawarte w dniu ....................................................... w ................................................. pomiędzy
Karoliną i Witoldem Smoleńskimi - Gospodarstwo Agroturystyczne w Serednim Małym 1, 38-709 Polana tel. 0505 092 774,
0665 466129, serednie@poczta.onet zwanymi dalej gospodarzami,
a Państwem....................................................................................... zam. w (dokładny adres i kod) .............................................................
.......................................................................................................................................................
Tel. .............................................- rodzicami (opiekunami) dziecka (imię i nazwisko)
.....................................................................................................................
urodzonego w dniu ..................................... w ........................................... ......................... Nr pesel dziecka.....................................................................
Nazwa kasy chorych.......................................................................................................................E-mail: ..............................................................
Przedmiotem porozumienia jest wypoczynek dziecka u Gospodarzy - na niżej podanych warunkach:

1. Termin wypoczynku - I. 23. 06 – 06. 07.2019 (1500 zł i 200 zł-dowóz)
II. 07. 07- 20. 07.2019 (1500 zł i 200 zł-dowóz)
III. 21. 07- 03. 08.2019 (1500 zł i 200 zł-dowóz)
Inny uzgodniony termin

............................................

2. Rodzice oświadczają, że znane są im warunki wypoczynku oferowane przez Gospodarzy w ich gospodarstwie agroturystycznym,
i że wyrażają na nie zgodę.
3. Rodzice powierzają Gospodarzom pełną opiekę nad dzieckiem na czas wypoczynku, a Gospodarze oświadczają, że opieki tej się podejmują i
będą ją wypełniali należycie.
4. Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w jeździe konnej na oklep, prowadzonej

przez wykwalifikowanych instruktorów i przodowników

górskiej turystyki jeździeckiej w Stadninie Koni Huculskich „Serednie”, oraz na udział dziecka w innych imprezach organizowanych przez
Gospodarzy bądź odbywających się w okolicy przy udziale opiekunów.
5. Czy dziecko ma być dopilnowane by uczestniczyło w niedzielnych Mszach Św. ..........................................................
6. Czy rodzice zlecają organizatorowi przewóz dziecka z i do Warszawy w cenie 200,00 zł łącznie w obie strony (100 zł w jedną stronę), czy dowiozą
sami? .................................................................................................................................................................... ..........................................
7. Strony ustalają opłatę za: - dwutygodniowy pobyt dziecka w gospodarstwie na kwotę 1500,00- zł (słownie: tysiąc pięćset złotych, a łącznie z
podróżą 1700,00 zł- tysiąc siedemset złotych)

, obejmującą pełny zakres usług określonych porozumieniem. Potwierdzeniem zawarcia

porozumienia jest wpłacenie bezzwrotnego w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie zadatku tj. 350 zł w przypadku obozu bez
dowozu lub 400 zł w przypadku obozu z dowozem na niżej wskazane konto.
Pozostałą część Rodzice wpłacą dwa tygodnie przed przyjazdem dziecka na konto: Karolina Smoleńska Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w
Ustrzykach Dolnych 58 8621 0007 2001 0002 6622 0001. W przypadku rezygnacji z wypoczynku z przyczyn niezawinionych przez
gospodarzy - zwracają oni Rodzicom wpłaconą kwotę pomniejszoną o zadatek (350,00 lub 400,00 zł).
9. Gospodarze oświadczają, że współpracują z lekarzem pediatrą, co gwarantuje opiekę medyczną podczas wypoczynku dziecka.
10. Dziecko na czas wypoczynku przywozi legitymację szkolną, dowód ubezpieczenia z numerem pesel oraz rzeczy osobiste, strój przeciw deszczowy,
kalosze, latarkę, śpiwór.
11. Istotne uwagi i zalecenia rodziców dotyczące dziecka (natury medycznej, wychowawczej i
inne) .......................................................................................................................................................................................................................................
12. Adres i telefon kontaktowy, e-mail rodziców na czas wypoczynku dziecka u
Gospodarzy: ..........................................................................................................................................................................................................
13. Na wniosek gospodarzy Rodzice zobowiązują się do natychmiastowego odbioru dziecka (bez roszczeń finansowych) w przypadku jego bardzo
złego zachowania, palenia papierosów, picia alkoholu czy używania narkotyków.
Rodzice

Gospodarze

