
Mamy dla Ciebie świetną propozycję na aktywne 
spędzenie wolnego czasu. Wszystkie dzieci od 7-15 
roku życia zapraszamy na jedyne i niepowtarzalne 
Ferie z Gimnastyką 2023!

To 5 dni wypełnione zajęciami z gimnastyki  
i akrobatyki oraz wieloma innymi atrakcjami, dzięki 
którym Twoje dziecko na pewno nie zazna nudy, a Ty 
będziesz spokojny o jego bezpieczeństwo i zyskasz 
pewność, że spędza ten czas w aktywny sposób. 

Sprawdź, co dla Ciebie mamy!

Nie masz jeszcze planów 
na ferie zimowe? 

Zapewniamy:

- zajęcia z akrobatyki i gimnastyki na specjalnych  
  ścieżkach powietrznych AirTrack Factory;

- zajęcia na sali specjalistycznej z trampolinami  
  i miękkimi gąbkami;

- zajęcia wzmacniające i rozciągające;

- wyjście do Parku Trampolin;

- zajęcia z badmintona;

- seanse filmowe i wyjście do kina;

- wyjście na basen do Aquasfery;

- gry i zabawy na świeżym powietrzu;

- zbilansowany, pełnowartościowy obiad;

- opiekę wykwalifikowanej i profesjonalnej  
  kadry pedagogicznej;

- świetną zabawę i mile spędzony czas



Kiedy?
Warsztaty organizujemy w 2 turnusach:

I turnus 
23.01.2023 - 27.01.2023 

II turnus 
30.01.2023 - 03.02.2023

Warsztaty będą się odbywały od godz. 7:30 - 16:00.
Zajęcia sportowe rozpoczynają się od godz. 8:00.

Kiedy? Gdzie? Ile?    •    Rezerwacja    •    Dokumenty    •    Rezygnacja    •    Umowa i reklamacje

Gdzie?
Warsztaty odbywają się 
w Olsztyńskiej Szkole Wyższej 
przy ul. Bydgoskiej 33

Ile?
Cena za turnus: 699 PLN / dziecko
(zniżka dla rodzeństwa 50 PLN).



Rezerwacja miejsca  
oraz płatności?
W terminie do 3 dni od dokonania zapisu 

należy uiścić zadatek w wysokości 349 zł 

gotówką bądź przelewem na konto:  

Centrum Gimnastyczne  

98 1020 3541 0000 5502 0367 7382  

tytułem:  

“Zimowe Warsztaty Gimnastyczne 2023,  

imię i nazwisko uczestnika, wybrany turnus”.  

 

Po upływie tego terminu  

rezerwacja ulega anulowaniu.  

 

Pozostałą część kwoty w wysokości 350 zł 

należy wpłacić najpóźniej do 10 stycznia 2023 r.    
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Dokumenty?
Po dokonaniu zapisu wszystkie niezbędne 

dokumenty wraz z harmonogramem warsztatów 

zostaną przesłane Państwu na maila.  

 

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie karty 

zgłoszeniowej oraz zgody COVID-19 i dostarczenie 

dokumentów trenerom prowadzącym na zajęcia 

bądź w dniu warsztatów.
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1. Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka 

w Zimowych Warsztatach Gimnastycznych 

poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia 

drogą elektroniczną na adres mailowy:  

biuro@gimnastyka.eu  

2. Wysokość kosztów uzależniona jest od 

terminu złożenia rezygnacji.

3. Jeżeli rezygnacja uczestnika z udziału  

w Warsztatach następuje z przyczyn leżących 

po jego stronie, organizator pobiera koszty:

- 30% - 8 – 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.

- 50% - 4 – 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

- 70% - 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

- 100% - przy rezygnacji późniejszej.

4. Z ww. kosztów mogą być zwolnione osoby, 

które na swoje miejsce zaproponują inną osobę 

chętną do udziału w Zimowych Warsztatach 

Gimnastycznych w danym terminie.

5. Podpisując umowę uczestnik ma prawo do 

rezygnacji bez ponoszenia kosztów i zwrotu 

dokonanych wpłat w przypadku:

- odwołania warsztatów przez organizatora.

- uznania reklamacji.

- odstąpienia uczestnika od umowy 

w przypadku wzrostu cen o więcej niż 10%.

6. W przypadku odwołania turnusu z przyczyn 

niezależnych od klienta (np. nie zebrania się 

wystarczającej liczby chętnych), klient ma prawo 

według własnego wyboru:

- dokonać zmiany na inny turnus zajęć, dostępny  

w ofercie w danym terminie.

- żądać natychmiastowego zwrotu wniesionej opłaty.

7. Do 6 dni przed rozpoczęciem turnusu Organizator 

ma prawo zaproponować zmianę na inny turnus 

lub zwrócić pełną kwotę wpłaty jaką dokonał już 

opiekun np. w przypadku braku minimalnej ilości 

chętnych, która wynosi minimalnie 10 uczestników 

na dany turnus.

8. Organizator zobowiązuje się do poinformowania 

drogą elektroniczną lub mailową opiekuna  

o zaistniałej sytuacji nie później niż w przeciągu  

6 dni przed rozpoczęciem turnusu.
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Realizacja umowy  
i reklamacje?
1. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność 

za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń 

wykupionych przez uczestnika.

2. Nie uważa się za wadę usługi nie dopełnienia 

warunków umowy z przyczyn niezależnych (np.

warunki atmosferyczne, losowe).

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian  

w planie dnia dostosowując go do warunków

atmosferycznych i losowych.

Wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca. Nie czekajcie!  
Ilość miejsc jest ograniczona!

Organizator zastrzega prawo do odwołania turnusu z wyprzedzeniem, 
jeśli niebędzie wystarczającej liczby osób (min. 10).

WAŻNE!

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 

506 149 542 lub e-mail: biuro@gimnastyka.eu
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