
DEKLARACJA 

 

Wyra�am zgod� na wyjazd mojego dziecka…………………………………………… 

ucznia klasy…………… na Zielon� Szkoł� do Łeby w dniach 13.05 – 20.05.2023r.                                                 

Zobowi�zuj� si� wpłaci� 300 złotych zaliczki do dnia 15 stycznia 2023 roku, reszt� kwoty                       

do 10.04.2023 roku (kwot� t� mo�na wpłaca� w dowolnych ratach).  

W przypadku rezygnacji mojego dziecka z wyjazdu zobowi�zuj� si� znale�� ucznia, który 

pojedzie w zamian. 

Podpis rodzica: 

…………………………….. 

 

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

Wpłaty nale�y dokona� na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej  w Polance Wielkiej  

71811010233007700045150001, z dopiskiem: imi� i nazwisko dziecka, klasa, Zielona Szkoła 

w Łebie. 

 

WARTO WIEDZIE�: 

1. Uczestnik mo�e odst�pi� od umowy w ka�dym czasie przed jej rozpocz�ciem. Odst�pienie od umowy 

wymaga pisemnego o�wiadczenia Uczestnika dor�czonego do Biura. W  przypadku, gdy Uczestnik jest 

zobowi�zany do zapłaty na rzecz Wykonawcy opłaty z tytułu odst�pienia od umowy, której 

zryczałtowana wysoko�� (wyliczona od ceny imprezy pomniejszonej o składk� na Turystyczny Fundusz 

Pomocowy oraz ubezpieczenie od kosztów rezygnacji) wynosi:  

• odst�pienie do 45 dni przed dniem wyjazdu – 7% ceny imprezy; 

• odst�pienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 20 % ceny imprezy; 

• odst�pienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu – 30 % ceny imprezy; 

• odst�pienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 50 % ceny imprezy; 

• odst�pienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 70 % ceny imprezy; 

• odst�pienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu – 80 % ceny imprezy; 

• odst�pienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub pó�niej (najpó�niej w dniu wyjazdu) – 95 % ceny 

„zielonej szkoły”.  

Opłata podlega potr�ceniu z wpłaty dokonanej przez Uczestnika . Ka�dorazowo do opłaty za odst�pienie 

Wykonawca dolicza równie� składk� na Turystyczny Fundusz Pomocowy (która nie podlega zwrotowi) 

oraz składk� na ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (o ile Klient takowe wykupił). Składki s� równie� 

potr�cane z wpłaty Uczestnika. 

2. Opłata za odst�pienie od umowy w trakcie imprezy (przerwanie uczestnictwa lub odst�pienie od umowy 

po dacie rozpocz�cia „zielonej szkoły”) wynosi 100% ceny imprezy. 

Zamawiaj�cy zobowi�zuje si� do pokrycia rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wykonawc�, 

zwi�zanych z organizacj� wycieczki.  

�� W przypadku wydarze� losowych, kl�sk �ywiołowych , decyzji władz Pa�stwowych niezale�nych od 

Wykonawcy uniemo�liwiaj�cych realizacj� niniejszej umowy, Wykonawca zobowi�zuje si� dokona� 

zwrotu kwoty wpłaconej przez Zamawiaj�cego.�


