
*Wypełnia organizator

NUMER REZERWACJI  ….........................................DATA ZAWARCIA UMOWY.....................................

TERMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ: 13.02.2021-20.02.2021

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH UMOWĄ...................................

MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowy ZBÓJNIK ul. Sądelska 27A, 34-531 Murzasichle

RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTU: Autokar

CENA:  1510 zł  dla uczestników zajęć tanecznych organizowanych przez FunkyFree Dance Studio

            *1560 zł dla pozostałych uczestników

 Zniżka 10 % od całości kwoty na drugie i kolejne dziecko w rodzinie                                

Umowa uczestnictwa w letnim Obozie taneczno - sportowym
FUNKY CAMP ZIMA 2021 w Murzasichle Ośrodek Wypoczynkowy ZBÓJNIK

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnika obozu stanowią Umowę

uczestnictwa w  Funky Camp ZIMA 2021 Obóz Taneczno-Sportowy
pomiędzy organizatorem: MONIKĘ MALIK, MARIA ŻYLSKA – właściciele Edukacja Sportowa Dzieci

i Młodzieży s.c. z siedzibą w Krakowie NIP 6793126287 ,a

…...................................................................

imię i nazwisko klienta (rodzica)

…................................................

imię i nazwisko uczestnika obozu, wiek

….............….................................................................

adres, ulica, miasto, kod

…...............................................................

numer telefonu rodzica (prawnego opiekuna)



2. Zawarcie umowy następuje:
- po zapoznaniu się klienta z ofertą, przekazaniu zgłoszenia ,

- wpłaceniu bezwrotnej zaliczki w wysokości 260 zł 
3. W obozie tanecznym może uczestniczyć każde dziecko za zgodą prawnych opiekunów.

4. Warunkiem zachowania wstępnej rezerwacji jest wpłata bezwrotnej zaliczki w wysokości 260 zł
(do 30 LISTOPADA 2020) .Brak wpłaty zaliczki do 30 listopada 2020 jest jednoznaczny

z anulowaniem wstępnej rezerwacji.
5.Zapisanie uczestnika na obóz, jest równoznaczne ze zgodą rodzica (prawnego opiekuna) na

publikację wizerunku uczestnika obozu w postaci zdjęć i filmów zarejestrowanych podczas wyjazdu
na stronie internetowej organizatora i mediach społecznościowych takich jak facebook i instagram.

II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Po zapisaniu się Klient zobowiązany jest do wpłacenia bezwrotnej zaliczki 260 zł do 30 listopada

2020 r. Zapłata reszty należności odbywa się następująco – 1250 zł do dnia 5 luty 2021 (dla
tancerzy FunkyFree Dance Studio) lub *1300 zł (pozostali uczestnicy). Na drugie i kolejne dziecko w

rodzinie przysługuje zniżka 10 % od całości kwoty.
2. Wpłaty należy dokonać gotówką lub przelewem na konto bankowe organizatora.

Edukacja sportowa dzieci i młodzieży s.c. mbank
 76 1140 2004 0000 3402 7616 3716

3. Nie dokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. 1 stanowi podstawę do wykreślenia dziecka z
listy uczestników obozu, czyli rezygnację z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

III. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. O wszelkich zmianach w Umowie Organizator ma obowiązek poinformować Klienta niezwłocznie

po zaistnieniu tych zmian. Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania
powiadomienia, uważane jest za akceptację warunków zmienionej Umowy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, względnie świadczeń jeśli ich realizacja jest
utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora.

IV. CENY
1. Ceny są podane przez Organizatora w szczegółowych informacjach o obozach na stronie www.

3. Cena podana przez Organizatora jest ceną łączną za organizację obozu.
4. Cena obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, opiekę kadry wychowawczej,

instruktorów, transport autokarem oraz realizację programu.
5. Podczas trwania obozu opieka zdrowotna jest zapewniona w ramach świadczeń z NFZ.

Wszystkie dodatkowe, prywatne wizyty lekarskie (w tym specjalistyczne np. dentysta, pediatra
itd.) są  finansowane przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika obozu. 

V. REZYGNACJA
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy-rezerwacji w każdym czasie przed wyjazdem lub w dniu

wyjazdu na imprezę zgłaszając telefonicznie.
2. Przy  rezygnacji zgłoszonej 14 dni przed rozpoczęciem obozu, uczestnik zobowiązany jest zapłacić
opłatę manipulacyjną od wartości całkowitej imprezy w wysokości: 50% ceny całkowitej oraz przy

rezygnacji zgłoszonej od 2 dni włącznie do samego dnia wyjazdu- 75% ceny całkowitej.
3. Klient ma obowiązek zapłacić opłatę manipulacyjna także w przypadkach rezygnacji z imprezy z

następujących przyczyn nie leżących po stronie Organizatora:
- niedotrzymanie przez Klienta określonych przez organizatora terminów uzupełnienia wpłat i
dostarczenia dokumentów, choroby i innych wypadków losowych, nieprzybycie na zbiórkę na

miejsce wyjazdu zbiorowym środkiem transportu.
4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych z winy Klienta świadczeń: /np.
spóźnienie się na oficjalne rozpoczęcie obozu, skrócenie pobytu, rezygnacja z wybranych zajęć

przewidzianych przez program.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika z pobytu w trakcie trwania obozu lub też rozwiązania obozu



z powodów epidemiologicznych w trakcie jego trwania, organizator nie zwraca kosztów za
wypoczynek.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji
podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika.

3. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Umowy do kwoty rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania
w sposób określony przepisami prawa.

5. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku zapewnienia przez Organizatora
świadczeń zastępczych o tej samej wartości.

6. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych:
warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.

7. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w
zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestnika.
9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy.
10. Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru

uczestnika z miejsca zbiórki.
VII. UBEZPIECZENIE

1. Każdy Klient imprezy może zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie na własny koszt.
2. Ubezpieczeniem w cenie imprezy objęte są osoby krajowe.

3. Klient wyraża zgodę na przekazanie przez organizatora Firmie Ubezpieczeniowej  danych
osobowych Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy

osób ubezpieczonych oraz wyraża zgodę na postawione warunki.
7. W umowie-rezerwacji konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj. imię i

nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pesel.
VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I JEGO OPIEKUNA

1. Klient ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę
Kwalifikacyjną Uczestnika Obozu najpóźniej przed wejściem do autokaru w dniu wyjazdu na obóz.

2. Osoba wypełniająca Kartę Zgłoszenia Uczestnika jest zobowiązana do podania wszystkich
ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia.

3. Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z miejsca zbiórki w ustalonym terminie. W
innym wypadku kierownik obozu postępuje według obowiązującego prawa.

4. Opiekun dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu
tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.

5. Uczestnik musi w czasie obozu posiadać aktualną legitymację szkolną.
6. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we

wszystkich zajęciach programowych.
7. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim, wskazówkom i

zaleceniom przedstawicieli Organizatora /kierownik, wychowawcy, instruktorzy/.
8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących

organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
9. W razie naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie,

Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty związane z taką
sytuacją ponosi Uczestnik.



IX. ZMIANY W WYKONANIU UMOWY
1. Organizator odpowiada za zorganizowanie obozu zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz

obowiązującymi przepisami. W tych granicach Organizator odpowiada tylko za rzeczywiste straty
poniesione przez Klienta.

2. Organizator zastrzega sobie w nieuniknionych przypadkach prawo do dokonania zmian w
wykonaniu poszczególnych postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniają one charakteru

imprezy. Przez 'nieuniknione przypadki' należy rozumieć np.: siłę wyższą, awarię środka transportu
(np. autokaru), nadrezerwację miejsc hotelowych, zmianę ze względów logistycznych,

ekonomicznych lub ze względów bezpieczeństwa. Dopuszczalne są zmiany np. rodzaju transportu.
3. W przypadku, gdy konieczność zmiany warunków umowy zaistnieje już po rozpoczęciu imprezy,
w tym przypadku Organizator musi zapewnić Klientowi zakwaterowanie w tej samej lub wyższej

kategorii o podobnych cechach, jak zastrzeżone przez Klienta w rezerwacji oraz program
nieodbiegający w istotny sposób od uzgodnionego w umowie.

4. Organizator imprezy ma prawo do odwołania imprezy w wyniku działania siły wyższej, decyzji
podjętej przez przewoźnika lotniczego oraz ważnych przyczyn zawinionych przez osoby trzecie.

5. W przypadku braku minimalnej ilości zainteresowanych udziałem w obozie organizator zastrzega
sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 14 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia
imprezy. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu całości wniesionych opłat bez

naliczania opłat manipulacyjnych.
6. W przypadku przerwania podroży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby

mu towarzyszącej, równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.
Organizator  informuje Klientów o możliwości zawarcia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek

konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie.
7. Organizator nie będzie honorował tzw. strat moralnych poniesionych przez +

X. ZMIANA REZERWACJI, REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE
1. Klient może zrezygnować z imprezy przed jej rozpoczęciem ze względu na zmianę następujących

warunków umowy: ceny w PLN, terminu, miejscowości pobytu, kategorii zakwaterowania.
Rezygnacja z powyższych przyczyn powinna nastąpić w ciągu 3 dni (lecz nie później niż 2 dni przed

wyjazdem) po otrzymaniu zawiadomienia w formie pisemnej, telefoniczne, drogą elektroniczną lub
innym dostępnym środkiem komunikacji informującym o zmianie, poprzez oświadczenie woli

klienta o rezygnacji wyrażone w formie pisemnej. W przypadku otrzymania w/w zawiadomienia o
zmianie warunków umowy na 3 dni lub w terminie krótszym przed rozpoczęciem imprezy,

oświadczenie klienta o rezygnacji powinno nastąpić niezwłocznie w formie pisemnej, jednakże nie
później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia. Jeżeli Organizator nie otrzyma w/w

oświadczenia woli w podanym terminie to automatycznie będzie uważało zmiany warunków
umowy za zaakceptowane przez klienta.

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami uczestnictwa,
zobowiązując się do ich przestrzegania.

 

   ................................................                                                            …........................................
          czytelny podpis Klienta                                                             podpis i pieczątka Organizatora


