
Umowa uczestnictwa w obozie dla dzieci i młodzieży

zawarta w dniu …………………… pomiędzy:

Panem Januszem Stasicą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Biuro Turystyki
Aktywnej TRAVIKA Janusz Stasica  z siedzibą w Koszalinie ul. Tradycji 14,  75-381 Koszalin,
Nip: 553-205-24-54 zwaną dalej BTA TRAVIKA, reprezentowaną przez Janusz Stasica –
właściciel.

a

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………

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

Nr tel: ……………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………………

Zwanego dalej Opiekunem.

Dane Uczestnika:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………….

Adres Zamieszkania: ………………………………………………………….

Data urodzenia: ……………………………………………………………….

Nr PESEL:………………………………………………………………………

§1

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w obozie ……………………………
zorganizowanym przez BTA TRAVIKA, dla dzieci w wieku 6-17 lat, zwanym dalej Obozem.

2. Obóz zostanie zorganizowany w …………………….. ………………………………

3. Termin Obozu: ………………………………..

4. Liczba miejsc przewidziana dla Uczestników jest ograniczona. O możliwości zawarcia
Umowy decyduje kolejność zgłoszeń.

§2

1. Udział w Obozie jest odpłatny, a wszelkie płatności wynikające z zawartej Umowy
dokonane zostaną przez Opiekuna zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

2. Łączna opłata za Obóz wynosi …………  (słownie: ………………………………)

3. Wpłata kwoty w wysokości ………………. (słownie:………………) tytułem zadatku, nastąpi
w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.



4. Pozostała część opłaty w kwocie ………………. (słownie: …………………… złotych),
nastąpi najpóźniej w terminie do dnia ……………….

Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkować będzie możliwością wypowiedzenia
niniejszej Umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym i zachowania wpłaconego
zadatku.

5. Wszelkie płatności związane z uczestnictwem w Obozie winny być dokonywane na
rachunek bankowy Organizatora o nr 71 1050 1559 1000 0097 4804 8312 (rachunek w PLN)
lub 45 1050 1559 1000 0097 5870 4812 (rachunek w GBP) dane odbiorcy: Biuro Turystyki
Aktywnej TRAVIKA Janusz Stasica  z siedzibą w Koszalinie ul. Tradycji 14,  75-381, w tytule
przelewu proszę wpisać ”imię i nazwisko Uczestnika, nazwa i termin wybranego obozu.”

§3

1. Uczestnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Obozie jedynie po spełnieniu
następujących warunków:

a) Opiekun dokonał wszelkich płatności wynikających z Umowy oraz wypełnił wszystkie
dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

b) Uczestnik w dniu rozpoczęcia Obozu posiada aktualną i ważną legitymację szkolną,
paszport, tymczasowy dowód osobisty, lub inny dokumenty pozwalający na identyfikację
Uczestnika;

2. W przypadku, w którym nie został dopełniony jakikolwiek z wymogów określonych w §3
ust. 1, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Obozie. Opiekunowi nie przysługuje
w takiej sytuacji uprawnienie do żądania zwrotu jakiejkolwiek kwoty wpłaconej przez
Opiekuna na rzecz Organizatora.

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację Obozu w następujących
obszarach:
a) zakwaterowania w pokojach
b) opieki nad Uczestnikiem 24 godz./dobę,
c) 3 posiłków dziennie (śniadanie, lunch/obiad, kolacja; (w przypadku wycieczek
fakultatywnych oraz wyjazdów na stoki narciarskie uczestnicy otrzymują zamiast jednego
posiłku prowiant)
d) realizacji programu Obozu,
e) transportu na/z Obozu,
f) opieki medycznej.
g) ubezpieczenia uczestnika w zakresie NNW, a w przypadku obozów za granicami kraju
kosztów leczenia.

§4

1. Opiekun ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Obozu.

2. Za datę odstąpienia przyjmuje się termin wpływu pisemnego oświadczenia do
Organizatora.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Opiekuna Organizator dokonuje potrąceń z
wpłat Uczestnika, w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie
więcej niż:
a) 500 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 50 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy,
b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 50 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy,



c) 80% ceny imprezy przy rezygnacji od 31 do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d) 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni.

§5
Opiekun prawny oświadcza, że Uczestnik posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne w
ZUS/KRUS oraz posiada prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

§6

1. Opiekun zobowiązany jest do przekazania kadrze niezbędnej ilości leków lub innych
środków medycznych, w razie stałego stosowania ich przez Uczestnika;

2. W przypadku zachorowania lub wypadku Uczestnika, Organizator zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Opiekuna.

§7

Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozie:

1. Uczestnik Obozu zobowiązany jest stosować się do postanowień wybranego „Regulaminu
Obozu dla dzieci i młodzieży” organizowanego przez BTA TRAVIKA   stanowiącego
Załącznik Nr 1 i integralną część niniejszej Umowy.

2. W przypadku wystąpienia poniższych zachowań Uczestnik zostanie wydalony z Obozu na
koszt Opiekunów Prawnych bez możliwości zwrotu określonej w § 2 ust. 2 opłaty za Obóz:

a) palenie papierosów,

b) picie alkoholu,

c) zażywanie narkotyków i innych środków odurzających,

d) samowolne opuszczenie obozu lub oddalenie bez wiedzy wychowawcy,

e) nie uczestniczenie w programie obozu,

f) nie jedzenie posiłków (głodowanie),

g) niesubordynacja.

h) agresywne zachowanie w stosunku do innych uczestników obozu.

3. Jeżeli Uczestnik nie będzie odbierany przez Opiekuna osobiście – Opiekun winien o
powyższym poinformować pisemnie Organizatora w momencie jego dowiezienia na Obóz,
wskazując jednocześnie (w formie pisemnej) osobę uprawnioną do odbioru Uczestnika.
(złącznik Nr 2)

§8

Dane kontaktowe:
1. Ze strony Organizatora: Janusz Stasica tel. 502-060-884 adres e-mail:
stasicajanusz@wp.pl

2. Ze strony Opiekuna: ……………………… tel. ………………….., email:
………………………

§9



1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów jest BTA TRAVIKA z
siedzibą w Koszalinie ul. Tradycji 14, 75-381 Koszalin. Opiekunom przysługuje prawo wglądu
do treści podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania lub usuwania.

2. Opiekun niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika
przez Organizatora do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach
internetowych) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony podczas podczas  Obozu, w
którym uczestniczył Uczestnik.

§10

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej
ze stron. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Oświadczenie: Ja niżej podpisany / -a, jako rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu
oświadczam, że syn/córka nie posiada przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
zawartych w programie wyjazdu oraz przez cały czas trwania obozu uczestnik
podporządkuje się zaleceniom i wskazówkom wychowawców. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/-łam się z treścią warunków uczestnictwa w obozie, które stanowią integralną
część umowy oraz akceptuje je. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej
umowie własnoręcznym podpisem.

……………………………………… ………………………………………

Organizator Opiekun

W załączeniu:

Załącznik Nr 1: Regulamin

Załącznik Nr 2: Zgoda opiekuna na wcześniejsze odebranie uczestnika z obozu………..

Załącznik Nr 3: Karta kwalifikacyjna uczestnika na obóz …………

Załącznik Nr 4: Zgoda Rodo

Załącznik Nr 5: Oświadczenie COVID

Załącznik Nr 6: Program obozu


