
FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA
I. Dane dotyczŃce wyjazdu 

Rodzaj wyjazdu - Ob·z Jňzykowy ĂMrzeŨyno 2017ò,  Turnus  28 lipiec ï 06 sierpieŒ 2017r.

éééééééééééééééééééééééé ...........................................................................................

Umowa zawierana jest pomiňdzy GALANT Usğugi Turystyczne ul. Lutyk·w 7C 70-876 Szczecin, 
PERFEKT Szkoğa Jňzyk·w Obcych ul. Mechanik·w 111 65-119 Zielona G·ra, a 

........................................................................
Imiň i Nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna / Imiň i nazwisko uczestnika 

........................................................................
Adres i nr tel. rodzica lub prawnego opiekuna  / Adres uczestnika obozu jňzykowego 

OŜwiadczam, Ũe: 
1. Zapoznağem/am siň z ofertŃ i regulaminem wyjazd·w proponowanych przez GALANT Usługi

Turystyczne oraz „PERFEKT” SzkoğŃ Jňzyk·w Obcych, stanowiŃcych integralnŃ czňŜĺ umowy.
Akceptujň zawarte w nich warunki i zobowiŃzujň siň do:

wpğacenia zaliczki w wysokoŜci 200zğ

I   raty w wysokoŜci 350zğ do 15.05.2017,

II  raty w wysokoŜci 350zğ do 01.06.2017,

III raty w wysokoŜci 450zğ do 01.07.2017,
Wpłat dokonam osobiście lub na konto -Invest Bank Zielona Góra 31168010460000300005408131 

tytułem:  „Mrzeżyno”, imieniem i nazwiskiem uczestnika  obozu. 

2. Niezwłocznie prześlę na adres biura SJO PERFEKT potwierdzenie dokonanych wpğat naleŨnoŜci za ob·z 

oraz podpisany Regulamin.

3. PrzeŜlň do 05.06.2017 roku wypeğnionŃ i podbitŃ przez szkoğň uczestnika imprezy kartň kolonijnŃ.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie bňdziemy zmuszeni do potrŃcenia: 

o Bez potrŃcenia
o Kwoty zaliczkowej
o 50% ceny imprezy

-jeŜli rezygnacja zostanie zgğoszona w terminie do 14.05.2017r.
-jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie do 31.05.2017r.
-jeŜli rezygnacja zostanie zgğoszona w terminie do 15.06.2017r.
-jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie po 01.07.2017r.o 100% ceny  imprezy  

Zielona G·ra, dnia ............................................................................................................................... 
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna

uczestnika Obozu Jňzykowego ĂMrzeŨyno 2017ò) 
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