
                            we współpracy z Biurem Podróży „RZEMYK TRAVEL” 

                              Zapraszają na letni obóz pływacki – Bułgaria 2022 

                   dla zawodników 

               przyszłych grup 7-8 SP oraz grup LO  

                    _____________________________________ 

 

 

Karta zgłoszeniowa – obóz sportowy – LATO – BUŁGARIA 2022 

 
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………….. 
 

Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………..……………………………….. 
 

Adres…………………………………………………………………………........................................... 
 
 

Telefon kontaktowy………………...…………………………………………………………................. 
 

e-mail…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Proszę o wystawienie rachunku za obóz:  

 TAK                         NIE 

Dane do rachunku  

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje (inne niż w karcie obozowej): 

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

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

WPŁATY: 

- Rata 1 - zadatek (rezerwacja miejsca - bezzwrotny) zaliczka w hotelowa - 380 zł - do 15.05.2022  

- Rata 2 -  700 zł - do 15.06.2022 

- Rata 3 – 700 zł – do 15.07.2022 

- Rata 4 – 700 zł – do 10.08.2022 

Wpłaty na konto klubowe: 19 1540 1115 2083 9093 3877 0001 

z dopiskiem w tytule: „Imię i Nazwisko Dziecka – Bułgaria 2022” 

UWAGA: 

 
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z załącznikiem nr 3 „RODO” należy oddać do trenera 

prowadzącego w terminie do 13.05.2022 ! 



INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

Dokumenty niezbędne do udziału w obozie: 
Wymagane w kraju pobytu oraz przy tranzycie (dojazd przez kraje tranzytowe): 
 

 Dowód osobisty lub Paszport (ważny, aktualny) 
 

Informacje dot. obostrzeń Covid-19 podczas wjazdu do Bułgarii na dzień 27.04.2022:  

-  Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. Covid-19. 

- Nie ma obowiązku wykonywania testu, nie ma obowiązku odbywania kwarantanny, nie ma 

obowiązku wypełniania formularza. 

- Uwaga: Jeśli zasady związane z COVID-19 ulegną zmianie przed wyjazdem, uczestnicy zostaną o 

tym poinformowani oraz zobowiązani są do dostosowania się do obowiązujących przepisów 

(zaświadczenia, testy, szczepienia itp..) 
 

Zasady dotyczące rezygnacji po zgłoszeniu udziału (zadatek + karta zgłoszeniowa) zgodne z 

umową zawartą przez Klub i Biuro, dotyczącą organizacji obozu: 
 

 

Biuro Podróży Rzemyk  Travel - organizator wyjazdu do Bułgarii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje dotyczące wpłat (z umowy z Rzemyk Travel ) 
Organizator dokonuje następujących potrąceń: 
a/ 100% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji w terminie 7 dni i krócej przed datą wyjazdu 
b/ 75% ceny wycieczki w przypadku rezygnacji między 8 a 30 dniem przed datą wyjazdu. 
c/ organizator nie dokonuje zwrotu za opłacone świadczenia z góry podczas trwania imprezy 

jeśli Klient zrezygnował ze świadczeń z własnej woli lub niezależnych od Organizatora 

przyczyn losowych 
d/ organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku 

 informację o możliwości dodatkowego ubezpieczenia Uczestników (możliwość poszerzenie kwot 

ubezpieczenia podstawowego, dodanie ubezpieczenia indywidualnego od chorób przewlekłych, Ski, 

sportów wysokiego ryzyka – można dokupić do 24 h przed wyjazdem oraz możliwości wykupienia  

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Wycieczki  w cenie  3 % wartości  Wycieczki można wykupić 

w dniu podpisania umowy jeśli do wyjazdu zostało mniej niż 30 dni i do 14 dni po podpisaniu 

umowy jeśli do wyjazdu jest więcej niż 30 dni.  

 Jeśli jest ktoś zainteresowany ofertą dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub 

dodaniem ubezpieczenia indywidualnego, należy zgłosić ten fakt bezpośrednio do biura 

RZEMYK TRAVEL- Kraków  do 14 dni po zakończonym terminie zgłoszenia na obóz tj. 

15.05.2022 (data wpłaty zadatku-rezerwacji miejsca) 

 

 Więcej w załączniku nr 2 „OWO RZEMYKTRAVEL” 

 Dodatkowe informacje lub pytania można również kierować do trenerów prowadzących grupy 

sportowe oraz na adres mailowy: biuro@uksgalicja.pl 


