
FORMULARZ REZERWACJI MIEJSCA 

I. Dane dotyczące wyjazdu 

Rodzaj wyjazdu - Obóz Językowy „Mrzeżyno 2021”    Turnus - 27 lipiec – 03 sierpień 2021 r.   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Umowa zawierana jest pomiędzy GALANT Usługi Turystyczne ul. Lutyków 7C 70-876 Szczecin, 
PERFEKT Szkoła Języków Obcych ul. Mechaników 111 65-119 Zielona Góra, a 

 .............................................................  
Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna / Imię i nazwisko uczestnika 

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

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z ofertą i regulaminem wyjazdów proponowanych przez GALANT Usługi 

Turystyczne oraz „PERFEKT” Szkołę Języków Obcych, stanowiących integralną część umowy. 

Akceptuję zawarte w nich warunki i zobowiązuję się do: 

 

 wpłacenia zaliczki w wysokości 350 zł 

 I raty   w wysokości 420 zł do 15.05.2021, 

 II raty  w wysokości 400 zł do 01.06.2021, 

Wpłat dokonam osobiście lub na konto - Plus Bank S.A. Zielona Góra 31168010460000300005408131 

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

2. Prześlę na adres biura SJO PERFEKT potwierdzenie dokonanych wpłat należności za obóz  

oraz podpisany Regulamin. 

3. Prześlę do 05.06.2021 roku, wypełnioną i podbitą przez szkołę uczestnika imprezy Kartę kolonijną. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie będziemy zmuszeni do potrącenia: 

o Bez potrącenia -jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie do 14.05.2021r. 
o Kwoty zaliczkowej -jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie do 30.06.2021r. 
o 50% ceny imprezy -jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie do 01.07.2021r. 
o 100% ceny imprezy -jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona w terminie po 11.07.2021r. 

Zielona Góra, dnia ...............................................................................................................................  
podpis rodzica lub prawnego opiekuna  

uczestnika Obozu Językowego „Mrzeżyno 2020” 

 III raty w wysokości 300 zł do 30.06.2021,  
               lub  200 zł dla osób uprawnionych do otrzymana rabatu  
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