Warunki Uczestnictwa
w IX Międzynarodowym Letnim Obozie Zhong Xin Dao I Liq Chuan w Polsce,
14-21 lipca 2019
REZERWACJA I ZAPISY
Każda osoba zdecydowana na wyjazd na Obóz wypełnia Formularz Zgłoszeniowy. Prosimy o podanie
wszystkich wymaganych informacji. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem
https://goo.gl/WQU9xw
Formularz Zgłoszeniowy musi zostać wypełniony online najpóźniej do 10 maja 2019.
Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszych Warunków Uczestnictwa.
W przypadku problemów z wysłaniem Formularza Zgłoszeniowego prosimy o kontakt email:
magdalena@internal-arts-training.com & http://info@internal-arts-training.com
Liczba miejsc na Obozie jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność przesłania
Formularzy Zgłoszeniowych i wpłaconych zaliczek.
Koszt całego Obozu uzależniony jest od wybranego pokoju. Do wyboru są:
• miejsce w 4-osobowym studio 2+2 (2 pokoje 2-osobowe ze wspólną łazienką) - 1970 PLN/ os.
• miejsce w pokoju 3-osobowym z łazienką - 2080 PLN/ os.
• miejsce w pokoju 2-osobowym z łazienką - 2190 PLN/ os.
• pokój 1-osobowy z łazienką - 2500 PLN/ os.
Warunkiem zapisania się na Obóz jest wpłata zaliczki w wysokości 800,00 zł przelewem na poniższe
konto:
Nazwa Rachunku: RENATA SZCZEPANIAK
Numer rachunku: 39 1020 5558 0000 8102 3146 3769
UWAGA! W tytule przelewu proszę wpisać: „Imię, Nazwisko, zaliczka na obóz 14-21 lipca 2019”
Zaliczkę należy przekazać wraz z przesłaniem Formularza Zgłoszeniowego. Termin przyjmowania
zgłoszeń i zaliczek na Obóz upływa w dniu 10 maja 2019.
Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na Obozie. W przypadku rezygnacji z Obozu zaliczka nie podlega
zwrotowi.
Pozostałą do zapłaty kwotę należy uiścić przelewem w max. terminie do 14 czerwca 2019.
W przypadku nieobecności na Obozie (np. późniejszy przyjazd, wyjazd w trakcie trwania obozu lub
wcześniejszy wyjazd) nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane dni.

CENA OBOZU OBEJMUJE:
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie zgodnie z wybranym rodzajem pokoju,
wyżywienie - 3 posiłki dziennie - bezmięsne lub mięsne, zgodnie z wybraną opcją
wszystkie treningi w trakcie trwania obozu
ubezpieczenie NNW
kajaki w jedno popołudnie w trakcie trwania obozu
korzystanie z basenu i sauny (ruska bania) dostępnych na terenie Dworu Zaścianek

NIE WLICZONE W CENĘ OBOZU:
•
•
•

dojazd do Dworu Zaścianek
dodatkowe posiłki i napoje (bezalkoholowe i alkoholowe)
inne atrakcje dostępne odpłatnie w trakcie trwania obozu (np. masaże)

PRZYJAZD I WYJAZD
Obóz rozpoczyna się w niedzielę, 14 lipca 2019. Rejestrację rozpoczniemy o godz. 12:00, a
skończymy ok. godz. 14:00. Prosimy zaplanować przyjazd do Dworu Zaścianek nie wcześniej niż o
godz. 12:00 (przed tą godziną nie będziemy mogli rozpocząć zakwaterowania). Około godz. 14:30
planujemy lunch, a o godz. 16:00 rozpoczniemy pierwszy trening. Obóz zakończymy w niedzielę, 21
lipca 2019, śniadaniem, po którym nastąpi wykwaterowanie i ostatni wspólny trening. Rozstajemy się
we wczesnych godzinach popołudniowych.
OŚWIADCZENIA i ZGODY
Przekazanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na Obóz oznacza:
•

•

Zgodę na przetwarzanie przez Internal Arts Training LLC oraz Misja Przygoda Renata
Szczepaniak danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych związanych z
obozem letnim organizowanym w lipcu 2019 r.
Zgodę na otrzymywanie informacji związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i
podsumowaniem obozu 2019 oraz oferty dotyczącej innych warsztatów i obozów
organizowanych w 2019 i 2020 roku, drogą mailową bądź telefoniczną.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi
zmianami, podanie danych jest dobrowolne, ponadto osobie udostępniającej swoje dane przysługuje
prawo dostępu do treści tychże danych oraz ich poprawiania.
•

Oświadczenie, że osoba zgłaszająca się na Obóz nie ma żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do treningu Zhong Xin Dao I Liq Chuan oraz bierze udział w treningu na własną
odpowiedzialność.

Osoba zgłaszająca się na Obóz oświadcza, że zapoznała się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa i je
akceptuje.

