UMOWA – OBÓZ PŁYWACKI Okuninka
26.06.2022 do 05.07.2022

I. Organizator :
AKTYWNY DZIECIAK M i M Zawiślak Sp. jawna
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr : 2180
03-287 Warszawa, ul. Głębocka 115 m 37
KRS : 0000770540 ; NIP : 524-288-10-30
II. Dane wyjazdu :
Miejsce Noclegu : HOTEL SANVIT*** Lake Resort & Spa; Okuninka X/10, 22-232 Okuninka
Termin :
26.06.2022 – 05.07.2022
Miejsce zbiórki : Decathlon - Targówek, ul. Geodezyjna 76 Warszawa, godz. 08:30 (Niedziela 26.06.2022)
Powrót :
05.07.2022 - planowany powrót : ok. godz. 16.00 (parking Decathlon)
III. Dane Rodzica, Opiekuna
1.
2.
3.
4.
5.
IV.

Imię i nazwisko …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………….............................................................................................................
Tel. Kontaktowy ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Adres Email ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wniosek rodziców (opiekunów) o skierowanie dziecka na obóz rekreacyjno-sportowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres szkoły ................................................................................................................ klasa ...................
Zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 2250 zł* …………………………………………………. jednorazowo lub w 3 ratach :
I-800 zł (pierwsza rata jest opłatą rezerwacyjną)
II-750 zł – płatna do 10 Maja 2022 r.
III -700 zł – płatna do 10 Czerwca 2022 r.) za uczestnictwo dziecka w obozie rekreacyjno-sportowym
słownie (kwota) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
* W przypadku zniżek wpisujemy kwotę po odjęciu,

V. Informacja rodziców (opiekunów) o stanie zdrowia dziecka.
(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub
okulary).
......................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka
na obozie sportowym. Jednocześnie informuję, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych co do udziału mojego Dziecka/Wychowanka w wyżej
wymienionym wyjeździe.
............
Data

........................................................
(podpis ojca, matki lub opiekuna)

Zawierając niniejszą umowę oświadczam, że zapoznałem(am) się z " WARUNKAMI UCZESTNICTWA W OBOZACH REKREACYJNOSPORTOWYCH „AKTYWNY DZIECIAK” ORAZ Z REGULAMINEM UCZESTNIKA OBOZÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH „AKTYWNY DZIECIAK”,
które stanowią integralną część umowy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Oświadczam, że umowa została sporządzona w dwu
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla organizatora i dla uczestnika.

...........

………………………

………………..…………………………

……………..……..….………

data

podpis uczestnika

(podpis ojca, matki lub opiekuna)

podpis organizatora

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH „AKTYWNY DZIECIAK”
1. Ilekroć w Umowie, warunkach uczestnictwa oraz w regulaminie uczestnika pojawi się zwrot organizator, każdorazowo mowa jest o
organizatorze obozu tj. o firmie AKTYWNY DZIECIAK M i M Zawiślak sp. jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Głębockiej 115 m 37.
2. Zawarcie umowy pomiędzy rodzicem/opiekunem uczestnika wypoczynku, a organizatorem, następuje w momencie podpisania przez obie
strony umowy o świadczeniu usług turystycznych oraz wniesienia opłat w wysokości i terminie określonym w umowie.
3. Za osobę niepełnoletnią umowę wypełnia jej prawny opiekun. Uczestnik podpisuje się w miejscach do tego wyznaczonych.
4. Rezerwacji można dokonać wysyłając zgłoszenie na obóz ze strony internetowej www.aktywny-dzieciak.pl. Potwierdzeniem rezerwacji
jest wpłata pierwszej raty, w wysokości 800 złotych, która w przypadku rezygnacji z imprezy z winy uczestnika ulega przepadkowi (w
kwocie określonej harmonogramem w punkcie 7) na rzecz organizatora. Osoby, które nie wpłacą pierwszej raty – opłaty rezerwacyjnej w
ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, wpisywane będą na listę rezerwową. Wpłat dokonywać można gotówką lub przelewem na konto :
AKTYWNY DZIECIAK M i M Zawiślak Sp. jawna 05 1050 1025 1000 0092 6443 5273
5. Organizator zapewnia uczestnikom :
•

transport autokarowy – Warszawa – Okuninka ; Okuninka – Warszawa (autokar klasy LUX)

•

transport niezbędny do realizacji programu zawartego w ofercie.

•

zajęcia pływackie – ok 7 godzin lekcyjnych na krytej pływalni

•

realizację programu zawartego w ofercie

•

zakwaterowanie w pokojach i domkach 2,3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym

•

wyżywienie (śniadanie bufet szwedzki, obiad + podwieczorek serwowane, kolacja bufet szwedzki )

•

instruktorów, wychowawców, wszelkie atrakcje zawarte w ofercie.

•

ubezpieczenie NNW

•

opiekę medyczną

6. Rezygnacje z udziału w imprezie przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do
organizatora. Jeżeli klient odstępuje od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w danej imprezie turystycznej, której
przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy, to organizator nie będzie żądał od klienta żadnych kwot z tytułu
odstąpienia od umowy.
7. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej dokonanej wpłaty, jeśli rezygnacja nastąpiła z przyczyn leżących po stronie organizatora, takich jak:
istotna zmiana warunków umowy (termin, środek transportu, etc.), a uczestnik zmiany nie zaakceptuje i powiadomi o tym organizatora
najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o zmianie. Nie zgłoszenie rezygnacji w tym terminie uważane będzie za akceptację
zmienionych warunków umowy.
8. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia, z wpłaconej ceny w przypadku nie wykonania umowy
z wyłącznej winy uczestnika, w sposób określony niniejszymi warunkami:
a)

30 dni przed turnusem odejmuje się 10%

b)

10 dni przed turnusem odejmuje się 50% ceny

c)

W dniu rozpoczęcia turnusu odejmuje się 80% ceny,

9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu jej
powstania, z własnych środków. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.
10. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem usterek zawinionych przez
uczestników, osoby prawne i fizyczne niepozostające w stosunku prawnym z organizatorem albo wynikłe z okoliczności, za które
organizator nie odpowiada np. : warunki atmosferyczne.
11. Nie uważa się za wadę usługi, zmian o których uczestnik był poinformowany w chwili zgłaszania udziału w imprezie bądź później i
zaakceptował je.
12. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika,
np: rezygnacji z części lub całości programu, spóźnienia się na miejsce zbiórki, skrócenia pobytu itp.

13. Reklamacje w sprawie usług powinny być wniesione niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od zakończenia imprezy. Podstawę do
rozpatrzenia reklamacji stanowi kopia pisemnej reklamacji. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej
otrzymania.
14. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłaty uczestnika w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji.
15. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd Rejonowy w
Warszawie - zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami.

VII. REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH „AKTYWNY DZIECIAK”
1. Każdy uczestnik zobowiązuje się, składając zgłoszenie uczestnictwa w letniej kolonii przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
2. W czasie kolonii, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani ściśle stosować się do poleceń wychowawców, opiekunów i
instruktorów.
3. Żaden z uczestników wyjazdu nie może opuścić budynku samowolnie.
4. Na kolonii obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających oraz używania przemocy
psychicznej lub fizycznej wobec innych uczestników.
5. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do wychowawców, opiekunów lub instruktorów.
6. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za
przedmioty wartościowe oraz pieniądze uczestnika (które ma ze sobą), np. telefon komórkowy, odtwarzacz MP3 lub konsola itp.
7. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00. Uczestnicy mają być wówczas w pokojach (po wieczornej toalecie) i nie mogą przemieszczać się po
budynku, ani go opuszczać.
8. Każdy z uczestników powinien dbać o zachowanie czystości oraz porządków w pokojach w których zamieszkuje.
9. Każdy z uczestników powinien przestrzegać zasad higieny osobistej oraz dbać o schludny wygląd.
10. W przypadku niestosowania się do poleceń i regulaminu, wychowawcy mają prawo nakładać na uczestnika, kary w postaci biegania,
pompek, przysiadów itp..
11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice lub prawni opiekunowie, którzy odbiorą
uczestnika z obozu. W takim wypadku organizator nie zwraca kosztów uczestnictwa.
12. Organizator informuje, iż telefony, smartfony itp. wydawane będą dzieciom tylko w godzinach 8.00 – 22.00 (godziny mogą ulec zmianie),
jednakże jest zakaz ich posiadania na jakichkolwiek zajęciach oraz podczas posiłków.
14. Jeżeli uczestnik wyjazdu posiada ze sobą lekarstwa powinien przekazać je swojemu opiekunowi, który będzie wydawał je zgodnie z
zaleceniem lekarza.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem obozu i zobowiązuję się go przestrzegać,

…………………………………………

………………………………………………………………………

(podpis uczestnika)

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

VIII. ZGODA NA PRZEWÓZ UCZESTNIKA SAMOCHODEM PRYWATNYM (JEŻELI ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ)
Wyrażam zgodę na przewóz mojego syna / mojej córki ……………………………………………………………………………………………………………………..
Samochodem prywatnym kierownika obozu, P. Marcina Zawiślaka

…………………………
(data)

………………………………………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

