Regulamin Opłaty za Obóz Odkrywcy
1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wpłacam bezzwrotny* zadatek w wysokości
300 zł na konto Stowarzyszenia
BGŻ BNP Paribas 55 1600 1462 1836 5268 7000 0001
Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl Gościkowo 3, 66-200 Świebodzin
z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka Odkrywcy 2020.
2. Po zaksięgowaniu wpłaty zadatku na koncie Stowarzyszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie zapisu Państwa dziecka na obóz na wstępnej liście uczestników.
3. Na podany przez Państwa adres mailowy zostanie przesłana Karta Kwalifikacyjna
Uczestnika Obozu wraz z innymi dokumentami (do wglądu na stronie ubiblijnieni.pl), które
należy wypełnić, podpisać i wysłać skan tych dokumentów na adres mailowy Stowarzyszenia odkrywcy@ubiblijnieni.pl, a następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres: Katolickie
Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl, 66-016 Czerwieńsk, ul. ks. Ludwika Muchy 1 z dopiskiem Obozy Biblijne Odkrywcy 2020.
4. Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów
Państwa dziecko zostanie wpisane na listę uczestników.
5. Opłaty za uczestnictwo dziecka w obozie dokonujemy w ratach w zależności od terminu
zapisu. Sugerowane raty dla kwoty 1570 zł (pierwsza rata – 450 zł, płatna do końca lutego;
druga rata – 450 zł, płatna do końca kwietnia, trzecia rata 370 zł, płatna do 15 czerwca).
Natomiast raty dla kwoty 1640 zł (pierwsza rata – 500 zł, płatna do końca lutego, druga rata
– 500 zł, płatna do końca kwietnia, trzecia rata – 340 zł, płatna do 15 czerwca).
6. Kwotę można rozłożyć na mniejsze dogodne dla siebie raty, jednak tak, aby odpowiednia
kwota wpłynęła w określonym terminie.
7. Kwotę można również wpłacić w całości.
8. Po dokonaniu każdej wpłaty proszę przesłać skan dowodu wpłaty na adres mailowy
Stowarzyszenia: odkrywcy@ubiblijnieni.pl
9. W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny pod numerem +48 507 057 733 lub mailowy odkrywcy@ubiblijnieni.pl

* Bezzwrotny, czyli w razie rezygnacji z wyjazdu kwota 300 zł nie podlega zwrotowi jako
koszty operacyjne. Organizatorzy są zobowiązani do wpłaty zadatku za ośrodek
wypoczynkowy, dlatego bardzo prosimy o nieodkładanie wpłat na ostatnią chwilę.

