
  

 Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne 
„ODYS” Sp.z o.o. 

Tresna  Ul. Nad Jeziorem 99      NIP 553-17-42-116 

34-311 Czernichów       KRS 0000170634 

Tel.   033/ 8661076;  /8661358     www.hotelodys.pl 

Fax.  033/ 8662025      e-mail: odys@hotelodys.pl  

 
      Data zawarcia umowy -  Tresna , dnia………………. 
 

 
UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Rodzaj i miejsce imprezy: 
Termin:  ……………………………………………………………………. 
Typ obozu: …………………………………………………………………….. 
Transport:     dojazd własny 
Godzina rozpoczęcia imprezy.: 18:00 – kolacja 
Miejsce pobytu  Centrum Wypoczynku ODYS w Tresnej, 34-311 Czernichów 

ul. Nad Jeziorem 99,  
 
Uczestnik   
NAZWISKO  …………………………… IMIĘ …………...……………………. 
DATA URODZENIA……………………………………………………………. 
ADRES (z kodem pocztowym) ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
Tel. kontaktowy ………………………………………… Email: ……………………………………. 
 
Zgłaszający / opiekun 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………….. 
Adres   ……………………………………………………………………………………………… 
Dow. Osob nr  …………………………………….PESEL………………………………………………. 
Kontakt tel   ……………………………………. ………………………………………………………. 
Mail    ………………………………………………. 
 
CENA PODSTAWOWA:  ……………………………………………. 
DOPŁATY:    0,00 zł……………………………………. 
ZNIŻKI:    ……………………………………………. 
CENA KOŃCOWA:  ……………………………………………. 
 
Sposób zapłaty: 
I RATA -   zadatek rezerwacyjny w wysokości:  400 zł/os  
   Data wpłaty zadatku  ……………………………………………:………… 
II RATA   pełna płatność przelewem w terminie  ……………………………………………… 
  Lub gotówką w recepcji Organizatora  w dniu przyjazdu (proszę zaznaczyć właściwe) 
 
Nasz numer konta bankowego:  

Bank Spółdzielczy w  Będzinie 
Rachunek nr 23 8438 0001 0022 1112 2000 0010 
Kod SWIFT (SWIFT CODE): POLUPLPR 
 
Jednocześnie, organizator zastrzega możliwość odwołania obozu w razie nie uformowania się grupy. 
W takim przypadku, uczestnikowi przysługuje prawo zmiany rodzaju obozu, zmiany turnusu lub pełny zwrot 
wpłaconego zadatku. 
Obóz może zostać odwołany najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia. 
 

1. 

Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne ”ODYS” Sp. z o.o.  
Tresna k/Żywca  ul. Nad Jeziorem 99  
34-311 Czernichów 
NIP: 553-17-42-116      REGON: 070809320 ;  
KRS: 0000170634         Sąd Rejon. w Bielsku-Białej 

Tel: (33) 866 10 76 lub (33) 866 13 58   
     Fax: (33) 866 20 25 

Mail: odys@hotelodys.pl 
Wpis do  CR Org. Turystyki woj. Śląsk. nr Ewid 1647 

 



UWAGI: 
Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników 
imprezy w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem się z programem imprezy, warunkami 
uczestnictwa. 
 
 
 

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

(Data i podpis zgłaszającego) 
Załączniki – dostępne także na stronie Organizatora www.hotelodys.pl:  

1. Program imprezy - oferta obozu 
2. Ogólne Warunki Uczestnictwa 
3. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika  

 
Podstawa prawna umowy: ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2361), oraz przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku odwołania imprezy 

turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, klient zostanie powiadomiony na piśmie, nie później niż na 14 

dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient obowiązany jest powiadomić organizatora o przeniesieniu uprawnień i przejęciu 

obowiązków, nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy. Reklamacje związane z wykonywaniem usług należy 

zgłaszać na piśmie do organizatora, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 

 

Zgłaszający oświadcza, że: 

• posiada pełnomocnictwo do zawarcia niniejszej umowy oraz do dokonywania jej zmian, udzielone przez 

pozostałych uczestników, 

• zapoznał się ze stanowiącymi integralna część niniejszej umowy Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa organizatora 

oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i przyjmuje je do wiadomości, 

• został poinformowany o stosowaniu przez Organizatora zasady deponowania każdego dnia na czas zajęć i wyjść z 

ośrodka telefonów komórkowych we wskazanym , bezpiecznym miejscu  celem zabezpieczenia ich przez zniszczeniem lub 

zagubieniem. Telefony są każdorazowo udostępniane uczestnikom na ich życzenie pomiędzy zajęciami oraz w godzinach 

posiłków i w godzinach wieczornych. 

• zapoznał się z pełną treścią klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie internetowej www.hotelodys.pl 

 w zakładce „Klauzule RODO”. 

• wyraża zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych w formularzu „umowa-zgłoszenie 

udziału” przez PHT ODYS Sp. z o.o. w Tresnej, 34-311 Czernichów ul. Nad Jeziorem 99 w celu realizacji przedmiotu 

umowy. Zgłaszający został poinformowany, iż brak zgody będzie skutkował odmową realizacji usługi i uniemożliwi 

wystawienie faktury VAT. 

• zobowiązuje się uiścić pełną cenę imprezy za wszystkich zgłoszonych uczestników zgodnie z obowiązującymi 

Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa. 

 

 

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

Data i podpis zgłaszającego      

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PHT ODYS sp. z o.o. (administrator 

danych) w Tresnej, 34-311 Czernichów ul. Nad Jeziorem 99 w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji 

handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu 

do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

 

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

data i podpis zgłaszającego 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez PHT ODYS sp. z o.o. w Tresnej ul. Nad 

Jeziorem 99  na konto poczty elektronicznej o adresie podanym w Umowie, a także na inne konta poczty elektronicznej, na 

które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta o podanym adresie, zgodnie z ustawą 

z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 344). 

 

 

 

 

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

data i podpis zgłaszającego 
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