
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH NR …………/2023 

SPRZEDAWCA 

Przedsiębiorstwo Usługowe ‘’ Stajnia Robinkowo’’ Robert Kasprzyk 
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NABYWCA……………………………………………………………………….. 

UCZESTNIK…………………………………………………………………………. 

POBYT  W OKRESIE   OD…………………...DO………………………….. 

DO ZAPŁATY : ………………………………………………………………….. 

SŁOWNIE : ……………………………………………………………………….. 

PODPIS SPRZEDAWCY :     PODPIS KLIENTA : 

 

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

Potwierdzam w imieniu własnym i osób, które zgłaszam do udziału w imprezie turystycznej, że zapoznałem się z 

programem ( stanowiącym integralną część umowy )  w trakcie obozu jeździeckiego w Stajni Robinkowo . 

Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów zawartych w Umowie i stanowiących jej integralną część 

dokumentach i zapisach wymienionych powyżej. 

Przedsiębiorstwo Usługowe ‘’ Stajnia Robinkowo’’ posiada wpis do „Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych ” Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 16/18. 

W imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika zostałem poinformowany, że:  

Administratorem danych osobowych Klienta oraz Uczestnika jest Przedsiębiorstwo Usługowe ‘’Stajnia 

Robinkowo”’. Dane osobowe klienta oraz Uczestnika przetwarzane są przez organizatora w celu sprzedaży i 

świadczenia usług oferowanych przez „ Stajnię Robinkowo”. Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika zostaną 

udostępnione towarzystwu ubezpieczeniowemu w zakresie objęcia Uczestnika ubezpieczeniem na czas obozu 

jeździeckiego w Stajni Robinkowo. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i 

wykonanie umowy o świadczenie usługi turystycznej. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych oraz do ich poprawiania. Podpisując kartę kwalifikacyjną Klient w imieniu własnym oraz jako 

przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz 

Uczestnika w zakresie koniecznym do przygotowania fotorelacji oraz materiału video z obozu jak również na 

udostępnienie tak utrwalonego wizerunku w ramach strony internetowej Stajni Robinkowo oraz w serwisach 

społecznościowych takich jak facebook. Każdy Uczestnik obozu objęty jest na czas jego trwania ubezpieczeniem 

NW a Przedsiębiorstwo Usługowe ‘’ Stajnia Robinkowo’’ posiada Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej 

nr.05.337.815  ,której beneficjentem jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Reklamacje można 

zgłaszać do 30 dni od zakończenia usługi w siedzibie Stajni Robinkowo lub pisemnie na adres organizatora 

wypoczynku. 

                                                                                                                                PODPIS KLIENTA: 


