
 

Drodzy Rodzice ! 

Serdecznie dziękujemy za to iż postanowiliście skorzystać z naszej oferty.  Dołożymy wszelkich starań 

aby sprostać Waszym oczekiwaniom organizując dzieciom niezapomniany Obóz Muzyczny. Zgodnie z 

wcześniejszymi zapowiedziami przekazujemy Państwu szereg dokumentów niezbędnych do udziału 

Państwa dzieci w naszym wypoczynku.  

Poniżej znajdziecie Państwo opis wszystkich dokumentów wraz z instrukcją co należy z nimi zrobić: 

1. Umowa Udziału w Imprezie Turystycznej ( 2 egzemplarze) – prosimy o dokładne zapoznanie 

się, wypełnienie oraz podpisanie dwóch egzemplarzy 

2. Ogólne Warunki Uczestnictwa  ( 2 egzemplarze) – prosimy o dokładne zapoznanie się oraz 

podpisanie dwóch egzemplarzy 

3. Regulamin Obozu Muzycznego  ( 2 egzemplarze) – prosimy o dokładne zapoznanie się oraz 

podpisanie dwóch egzemplarzy . Bardzo prosimy aby przed samym wyjazdem na obóz 

zapoznać również z regulaminem swoje dziecko – uczestnika obozu.  

4. Oferta Obozu Muzycznego 2017 - proszę się z nią dokładnie zapoznać oraz podpisać.  

5. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku – prosimy o dokładne zapoznanie się, 

wypełnienie części drugiej oraz podpis.  

 

Wypełnione dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub listownie do sekretariatu Szkoły Muzycznej 

YAMAHA w Zielonej Górze najdalej do 17 lutego 2017. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

dokumentów Organizator, w ciągu 14 dni , podejmie decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na Obóz 

Muzyczny. Informacje potwierdzającą udział w Obozie Muzycznym otrzymacie Państwo drogą 

mailową lub telefoniczną.   

Wraz z informacją potwierdzającą udział w Imprezie przekażemy lub prześlemy Państwu zwrotnie 

podpisane przez Organizatora dokumenty nr 1,2,3 oraz 5. Od momentu potwierdzenia udziału w 

Obozie Muzycznym będziecie Państwo mieli 14 dni na wpłatę zaliczki w wysokości 30 % ceny obozu 

tj. 

- 509, 70  w przypadku uczestników będących uczniami Szkoły Muzycznej YAMAHA w Zielonej Górze 

- 539, 60  w przypadku uczestników spoza Szkoły Muzycznej YAMAHA 

Płatność płatna będzie na konto Organizatora Turystyki tj. Centrum Edukacji Wojciech Grabowski nr - 

82 1050 1911 1000 0092 3453 8263 

Dokonując płatności prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika wypoczynku, którego dotyczy 

dana wpłata.  

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz mailowej: 

tel. 68 325 73 44 (w godz. 14.00 – 21.00) 

adres e- mail -  biuro@yamaha.zgora.pl 

 

Z obozowymi pozdrowieniami    -    Wojciech Grabowski  
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