Umowa
Zawarta w dniu…………………………………………….
O świadczeniu usług w zakresie udziału w „Wakacjach z koniem”(turnus……………………)pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części Rodzicem/Opiekunem prawnym uczestnika ”Ferie z koniem”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

a:
Agroturystyka”UL” Marek Serafin ,z siedzibą Szczycienko 11,78-523 Nowe Worowo
Zwanym dalszej części umowy Usługodawcą.
&1
Rodzic(opiekun prawny)uczestnika ”Wakacje z koniem” podpisuje świadomie i dobrowolnie.
&2
1.Rodzic(opiekun prawny)uczestnika zajęd wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach jazdy
konnej oraz innych atrakcji dostępnym w Agroturystyce „UL”, miedzy innymi:
-pławienie koni
-tyrolka
-wycieczki rowerowe,
-przejażdżki bryczką, na oponie
-kontakt z innymi zwierzętami
-wycieczki poza teren gospodarstwa
-gry sportowe
-korzystanie z placu zabaw oraz innych atrakcji w Agroturystyce
2.Rodzic(opiekun prawny)uczestnika zajęd przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach nie jest
obowiązkowy.
&3
Rodzic(Opiekun prawny)uczestnika zajęd wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w jeździe konnej
i opiece nad koomi oraz w innych aktywnościach proponowanych przez Organizatora w czasie
„Wakacje z koniem”
&4
Rodzic(Opiekun prawny)uczestnika” Wakacje z koniem” wie, że uczestnik będzie pracował z koomi
i przy koniach. Rodzic(Opiekun prawny) uczestnika „Wakacje z koniem” oraz sam uczestnik przyjmują
do wiadomości, że:
-występują niebezpieczeostwa związane z zachowaniem koni, jazdą konną
-postępowanie z koniem, w tym prowadzenie konia w czasie jazdy wymaga dużej uwagi i skupienia
oraz wykonywania poleceo instruktora
-pogoda, teren , inne zwierzęta lub ludzie mogą wpływad niekorzystnie na zachowanie konia,
powyższe i inne wrodzone zachowania konia oraz niebezpieczeostwa z nimi związane nie mogą byd
kontrolowane lub wyeliminowane przez usługodawcę

&5

Rodzic(Opiekun prawny) uczestnika „Wakacje z koniem” oświadcza, że jest świadom
niebezpieczeostw związanych z przebywaniem z koomi, jazdą konną i opieką nad koniem. Dlatego
zwalnia usługodawcę z odpowiedzialności za wymienione w &4 ewentualne skutki zachowao konia.
Rodzic(Opiekun prawny)uczestnika „Wakacje z koniem” wyraża zgodę na udzielenie uczestnikowi
pierwszej pomocy.
&6
W ramach niniejszej umowy uczestnik ma zapewnione: konia z kompletnym rzędem, noclegi,
całodzienne wyżywienie, profesjonalną opiekę oraz instruktora jazdy konnej.

&7
Integralną częścią umowy jest Regulamin oraz Karta kwalifikacyjna uczestnika „Wakacje z koniem”.
Rodzic(Opiekun prawny)uczestnika „Wakacje z koniem” oświadcza, że zapoznał się z treścią
Regulaminu i że go akceptuje. Oświadcza również, że wszystkie informację na temat dziecka podane
w Karcie kwalifikacyjnej są pełne, prawdziwe i rzetelne.

…………………………………………………..

……………………………………………………………

(Podpis Usługodawcy)

(Podpis Rodzica bądź Opiekuna prawnego)

&8
Wyrażam/Nie wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka we wszystkich atrakcjach Agroturystyki
ujętych w &2.
Nie wyrażam zgody na uczestnictwo w: (proszę napisad)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
(Podpis Rodzica bądź Opiekuna prawnego)

