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- WZÓR - 

UMOWA UCZESTNICTWA NA OBOZIE LETNIM

Nr …...........................................

(zawierana z OPIEKUNEM)

Zawarta w dniu ........................................ pomiędzy:

Stowarzyszeniem Na Całe Życie z siedzibą przy ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów, wpisanym do

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych

publicznych zakładów opieki  zdrowotnej,  prowadzonego przez Krajowy Rejestr  Sądowy wpisany

pod  numerem  KRS:  0000329554,  NIP: 5213526504,  Regon:  141841919  reprezentowanym  przez:

Tomasza Jana Wydrę – Prezesa Stowarzyszenia zwanym dalej ORGANIZATOREM

a

Rodzicem lub opiekunem prawnym, zwanym dalej OPIEKUNEM …...........................................................

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

(imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, stopień pokrewieństwa)

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

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

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

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

reprezentującym  osobę  zgłaszoną  (dopuszcza  się  zgłoszenie  więcej  niż  jednej  osoby  w  danej  umowie.  Po

poinformowaniu  organizatora  o  takiej  sytuacji  ulegnie  rozszerzeniu  punkt  1  „Dane  uczestika  obozu“) zwaną dalej

UCZESTNIKIEM

1. Dane uczestnika obozu Nr 1: 

Nazwisko:.................................................................... imię:..................................................................

Data urodzenia: .............................................................. Pesel:..........................................................

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................

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

Telefon: ..................................................................................................................................................

Adres e-mail: .........................................................................................................................................

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja obozu letniego w ramach projektu „Akcja

Lato“.

2. Miejscem  wypoczynku  jest  Ośrodek  Kolonijno  –  Wypoczynkowy  Edukacji  Ekologicznej,

ul. Piaskowa 23, 82-120 Krynica Morska – Piaski.
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3. Uczestnicy wezmą udział w obozie letnim organizowanym przez Organizatora  (wypełnia

organizator według zamówienia)

a. 27.06 – 07.07.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

b. 07.07 – 17.07.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

c. 17.07 – 27.07.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

d. 27.07 – 06.08.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

e. 06.08 – 16.08.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

f. 11.08 – 21.08.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

g. 16.08 – 26.08.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

h. 21.08 – 31.08.2020 □ ilość uczestników: …....... nr uczestnika: ….......

4. Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom:

a. Zakwaterowanie,

b. Całodzienne wyżywienie,

c. Zajęcia według wybranego programu, który jest realizowany na danym obozie

(wypełnia organizator według zamówienia):

● Program Wiosłem i Żaglem □

● Progam Mapą i Kompasem □

● Program Maską i Kadrem □

d. Opiekę medyczną,

e. Opiekę  wychowawczą  i  instruktorską  (od  mometu  przejęcie  dziecka  od

Opiekuna  w wyznaczonym  miejscu  zbiórki  do  czasu  ponownego  przekazania  ich

Opiekunowi),

f. Transport autokarowy (Warszawa – Krynica Morska - Piaski, Krynica Morska - Piaski

– Warszawa),

g. Ubezpieczenie NNW.

5. Organizator zobowiązuje się do zrealizownaia obozu z zgodnie z podanym programem.

6. Organizator ma obowiązek udzielić Uczestnikom wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie

trwania obozu.

§2

1. Koszt  udziału  jednego  Uczestnika  w  obozie  wynosi  …...............  (słownie:

…......................................................................................................................................................)

a. Wysokość kosztu zależny jest od wybranego przez Opiekuna programu.

b. Dopuszcza się możliwość rozłożenia kosztów obozu na transze (pierwsza zadatek

w wysokości 760 zł, dwie kolejne jako zaliczki w wysokości ustalanej indywidualnie):

• 760  zł/os.  (słownie:  siedemset  sześdziesiąt  złotych)  płatne  tytułem:  numer
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zamówienia, imię i nazwisko uczewstnika, zadatek w terminie do 7 dni od daty

złożenia zamówienia,

• …............... zł/os. (słownie: …...........................................................................................)

płatne  tytułem:  numer  zamówienia,  imię  i nazwisko  uczewstnika,  zaliczka

w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem obozu,

• …............... zł/os. (słownie: …...........................................................................................)

płatne  tytułem:  numer  zamówienia,  imię  i nazwisko  uczewstnika,  zaliczka

w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem obozu.

2. Wpłaty należy wnosić przelewem na dane RACHUNKU LATO: 

Bank: BGŻ BNP PARIBAS 

Numer konta: 91 1750 0012 0000 0000 3842 6761 

IBAN: PL 91 1750 0012 0000 0000 3842 6761 

BIC: RCBWPLPW 

3. Brak w/w wpłat transz w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy

z Opiekunem.  Uiszczona  wpłata  zadatku  w  wysokości  760  zł/os.  (słownie:  siedemset

sześćdziesiąt złotyh) nie podlega zwrotowi.

4. W  razie  rezygnacji  z  udziału  w  obozie  Opiekun  może  otrzymać  zwrot  ponisesionych

kosztów  wraz  z  zadatkiem  tylko  poprzez  znalezienie  zastępstwa  za  uczestnika  (zwrot

możliwy tylko od osoby trzeciej)

a. Rezygnację  dostarczamy  na  piśmie  wraz  z  danymi  uczestnika  deklarującego

chęć udziału w obozie w zastępstwie za uczestnika rezygnującego:

● osobiście do siedziby stowarzyszenia,

● wysyłając pocztą na adres siedziby organizatora tj. ul. Godebskiego 67, 05-420

Józefów,

● scanem na maila: rezerwacje@nacalezycie.org ,

b. Opiekun w razie rezygnacji z obozu przekazuje prawa do uczestnictwa w obozie

z wybranym programem osobie  trzeciej  informując pismem lub mailem o tym  fakcie

organizatora,

c. Osoba trzecia nabiera praw do przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy

z organizatorem. Po podpisaniu umowy wpłacona kwota przechodzi na osobę trzecią,

d. Organizator nie ingeruje i nie rozstrzyga rozliczeń pomiędzy stronami (opiekunem,

a osobą trzecią) przekazującymi między sobą prawa do udziału w obozie.

5. O dacie rezygnacji decyduje termin złożenia pisma Organizatorowi.

6. W  przypadku  odwołania  obozu  przez  Organizatora  Opiekun  ma  prawo  do  zwrotu

całości wpłaconych transz.
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7. Strony  zgodnie  ustalają,  że  powyższe  ustalenia  wyczerpują  ich  roszczenia  z  tytułu

ewentualnych odszkodowań za rezygnację z obozu.

§3

1. Organizator odpowiada za realizację wybranego programu przez Opiekuna w trakcie

trwania  obozu,  z wyjątkiem  okoliczności,  na  które  organizator  nie  ma  wpływu  m.in.:

warunki atmosferyczne, usterki spowodowane przez Uczestnika.

2. Organizator  ponosi  odpowiedzialność za  bezpieczeństwo Uczestników z  wyłączeniem

przypadków, w których Uczestnik dopuścił się rażącego naruszenia Regulaminu Obozu

i pomimo wezwań Organizatora nie podporządkował się jego zaleceniom.

3. Jeśli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, w razie wypadku lub nagłej choroby, rodzice

zostaną  powiadomieni  przez  Organizatora,  na  podane  dane  kontaktowe  w  Karcie

Kwalifikacyjnej Uczestnika.

§4

1. Przed  rozpoczęciem  obozu  niepełnoletni  Uczestnik  zobowiązany  jest  dostarczyć

Organizatorowi poprawnie wypełnioną i podpisaną przez Opiekuna kartę kwalifikacyjną

i  regulamin  obozu  Uczestnika,  której  wzór  stanowi  załącznik  do  niniejszej  umowy.

Dostarczenie  poprawnie  wypełnionej  karty  i  regulaminu  jest  warunkiem  przyjęcia

Uczestnika na obóz.

2. W przypadku nie dostarczenia karty oraz regulaminu Organizator ma prawo nie przyjąć

Uczestnika na obóz.

3. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  poleceń  Organizatora  związanych

z uczestnictwem  w  obozie,  a  w  szczególności  Regulaminu  Obozu.  W  razie

niesubordynacji  i  uporczywego  naruszania  zapisów  Regulaminu,  na  wniosek

Organizatora  Uczestnik  może  zostać  skreślony  z  listy  uczestników  obozu  bez  zwrotu

kosztów  uczestnictwa  w  obozie.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich,  Organizator

powiadomi  osoby wskazane w Karcie  Kwalifikacyjnej  o  usunięciu  Uczestnika  z  obozu

i zobowiąże ich do natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca pobytu na własny

koszt.

4. W przypadku wcześniejszego powrotu Uczestnika na jego życzenie, powrót ten odbywa

się  na  koszt  i  ryzyko  Opiekunów  Uczestnika.  Oragnizator  nie  zwraca  pieniędzy  za

niewykorzystany program.

5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone przez Uczestnika szkody.

§5

1. Jeżeli w trakcie trwania obozu Opiekun stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien

niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi
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2. Stwierdzenie  o  wadliwym  wykonaniu  umowy  może  wpłynąć  najpóźniej  7  dni  po

zakończeniu  obozu.  Po  tym  terminie  przepada  Opiekunowi  możliwość  złożenia

reklamacji i uzyskania rekomepensaty.

3. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia

wpłynięcia reklamacji uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną

§6

1. Umowę podpisuje osobiście opiekun.

2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

3. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej warunków oraz warunków

Regulaminu Obozu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.  Sprawy  sporne  będą  rozstrzygane  przez  Sąd  właściwy  dla  siedziby

Organizatora.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia obozu.

....................................................................... ................................................................

podpis Opiekuna pieczęć i podpis Organizatora
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