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Umowa uczestnictwa  

ZACZAROWANE WAKACJE  

06.08 – 16.08 2022 
 

 

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Limba 

ul. Kośne Hamry 15A Poronin 
 

 

 

Zawarta pomiędzy Szkoła Tańca Fokus - Joanna Bąk,  ul. Kazimierza Sosnkowskiego 40/42, 45-

254,  Opole NIP: 7542728670 , REGON: 161433458 zwaną dalej organizatorem, reprezentowaną 
przez Joannę Bąk, 
 

a Matką/Ojcem/Opiekunem prawnym reprezentującym osobę zgłaszaną, zwaną dalej uczestnikiem. 
Niezbędne dane Uczestnika znajdują się w Karcie Kolonijnej, która jest integralną częścią niniejszej 
umowy. 
 

Imię i Nazwisko uczestnika: 
 

Data urodzenia uczestnika: 

 

Adres zamieszkania uczestnika: 

 

Dane kontaktowe opiekuna (Imię i Nazwisko): 
 

Telefon do opiekuna:     

                                          

Mail do opiekuna:    

           

 

 

                                                           Przedmiot umowy 

                

 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu artystycznego zgodnego z podanym 
programem. Organizator zapewnia zakwaterowanie w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym 

Limba w Poronienie, pełne wyżywienie, zajęcia programowe, opiekę wychowawczą, 
ubezpieczenie. 
 

2. Wstępna kwota uczestnictwa w „Zaczarowanych Wakacjach” wynosi  2990 zł. Cena dla 

uczestników z 2021 roku wynosi 2890zł. Cena dla drugiego członka rodziny (brata lub siostry) 
wynosi 2790 zł.  
 

Kwota (2990zł, 2890zł i 2790zł)  może ulec zmianie – Ośrodek wczasowy Limba zastrzegł sobie 
możliwość zmiany ceny w styczniu 2022r. z uwagi na Nowy Ład. Obecnie koszty w Ośrodku 
zostały podniesione o 25% kwoty z poprzedniego roku. Jeśli Ośrodek nie zmieni obecnych cen, 
nasza cena końcowa nie ulegnie zmianie. 
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Warunkiem gwarancji miejsca jest wpisowa zaliczka wynosząca 700 zł, płatna najpóźniej 7 dni po 

zgłoszeniu uczestnika na obóz. Pozostałą część opłaty należy uiścić do 30 maja 2022r. 
 

W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do 

dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych. Organizator wskazuje przy 

tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się w praktyce następująco, w 
zależności od terminu rezygnacji: 
a) powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - do 10 % ceny imprezy,  

b) 30 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 10 %-30 % ceny imprezy, 

c) 20 - 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20 %-50 % ceny imprezy, 

d) poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy -100 % ceny imprezy. 

e) Organizator przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do 
ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją uczestnika z udziału w 
imprezie, a tym samym do zminimalizowania kosztów rezygnacji, z uwzględnieniem 
indywidualnych okoliczności danego przypadku 

Klient uprawniony jest do rezygnacji z udziału w  Zaczarowanych Wakacjach poprzez złożenie,  
w formie pisemnej, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy 
przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu na adres email: 
akademia@majkijezowskiej.com 

 

3. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny. 
 

4. Opłatę zaliczki i pozostałej kwoty należy uiścić  na konto bankowe:  
60 1090 2138 0000 0001 3386 2497 

 

 

5. Każdy Uczestnik imprezy objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
(NNW). Uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające uczestnictwo w imprezie w 
sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy oraz 
potwierdzić je w Karcie Kwalifikacyjnej. 
 

6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia/wysłania, przed rozpoczęciem obozu, prawidłowo 
wypełnionej i podpisanej karty uczestnika. Wzór karty uczestnika dostarczany jest Klientowi 
mailowo po otrzymaniu wypełnionego egzemplarza umowy. 
 

7. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników, 
Organizator uprawniony jest do odwołania obozu.  W takim przypadku wszystkie świadczenia 
Klienta zostaną mu zwrócone. 
 

8. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg kolonii/obozu zgodnie z ofertą oraz ustaloną 
jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem 
faktycznym a ofertą, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie 
Organizatora (kierownika lub wychowawcę kolonii/obozu) w celu umożliwienia im naprawienia 
wady na miejscu. Jeżeli nie zostaną zrealizowane określone świadczenia, do których wykonania 
Organizator jest zobowiązany na podstawie umowy zawartej z Uczestnikiem, względnie ich 
jakość będzie odbiegała od wynikającej z zawartej z Uczestnikiem umowy, Organizator przyjmuje 
na siebie stosowną odpowiedzialność. 
 

9. Uczestnicy imprezy znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry (kierownik, wychowawca). 
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Kadra jest odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a Uczestnicy mają 
obowiązek podporządkowania się jej poleceniom. 
 

10. Opieka Organizatora rozpoczyna się z chwilą przekazania mu niepełnoletnich Uczestników na 
miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich uprawnionym osobom w chwili powrotu lub w inny 
sposób, ustalony indywidualnie z prawnym opiekunem uczestnika. 
 

11. W trakcie trwania obozu prawni opiekunowie Uczestnika nie mogą przebywać w ośrodku, w 
którym organizator organizuje wypoczynek. Odwiedziny należy zawsze wcześniej ustalać i 
konsultować z kierownikiem obozu. Z doświadczenia wiemy, że dzieci przeważnie źle je znoszą – 

przypominają sobie o rodzicach, domu i tęsknota szybko się nasila. Pomimo tego, że dziecko 
doskonale funkcjonuje na kolonii, po zobaczeniu najbliższych nie jest w stanie wytrzymać 
ponownego pożegnania. 
 

 

12. Organizator zaleca rzeczy cenne i pieniądze oddać do depozytu opiekunom obozu. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, w szczególności za 
telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez 
innych uczestników obozu. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie 
trwania obozu, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki 
atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność 
odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie 

przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela. 
 

13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń organizatora związanych  
z uczestnictwem w obozie, a w szczególności Regulaminu Obozu. Uczestnik obozu zobowiązuje 
się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców i ratownika, 
kąpać się wyłącznie pod nadzorem wychowawcy w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegać 
regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody zaistniałe wskutek swojego działania na jego 
terenie lub w innych miejscach. Uczestnik zobowiązany jest nie palić papierosów, nie pić alkoholu, 
nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać pokoje w porządku i czystości. W przypadku naruszenia 

powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z obozu do domu 
na koszt rodziców (opiekunów) – bilet I klasy PKP lub samochód (opłata wg ryczałtu za km – 

stawka ustawowa) plus dieta konwojenta. W przypadku wydalenia Uczestnika z obozu, opłata za 
kolonię nie jest zwracana. 
 

14. Opiekun/uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego 
podczas pobytu na obozie. 

 

15. Opiekun wyraża zgodę na rejestrowanie oraz wykorzystanie utrwalonego materiału z obozu 
w celach komercyjnych tzn. zamieszczania zdjęć oraz filmików z udziałem uczestnika na stronie 
internetowej oraz portalach społecznościowych organizatora. 
 

16. Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu 
kolonii w siedzibie Organizatora. 

 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu kodeksu 
cywilnego. 
 

18. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwienia sporów wynikłych na gruncie 
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niniejszej umowy. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do 
jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwości ogólnej Organizatora 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, 
w celu otrzymania oferty oraz informacji, przez Szkoła Tańca Fokus (zgoda wymagana do 
prowadzenia komunikacji). 
 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu 
w celach handlowych i marketingowych przez  Szkołę Tańca Fokus 

 

 

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej 
adres poczty elektronicznej wysyłanych przez  Szkołę Tańca Fokus 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 

Oświadczam, że (Imię i Nazwisko) ………………………………………………………………….                                       
nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa  w zajęciach tanecznych oraz sportowych  i 
biorę odpowiedzialność za podaną informację, 
Zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i rezygnacji  i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu potwierdzam własnoręcznym czytelnym podpisem. 
Niniejszy dokument stanowi umowę, która została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach – po jednej dla każdej ze stron. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

…..................................................                                               …................................................... 
(Organizator)                                                                                (Matka/Ojciec/Opiekun) 

 

Szkoła Tańca Fokus zgodnie z punktem 3a, podlega pod miano organizatora wypoczynku. 
Organizatorami wypoczynku mogą być: 1. szkoły i placówki 2.przedsiębiorcy wpisani do rejestru 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, o  których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z  014 r. poz. 196, z późn. zm.), 3. osoby 
fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż 
wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w  celu: a) niezarobkowym albo b) zarobkowym, 

jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych. 
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Regulamin uczestnictwa 
 

1. Uczestnik obozu ma prawo do: 
 

a. Brania udziału we wszystkich zajęciach i imprezach, organizowanych w czasie obozu. 
b. Zgłaszania uwag oraz propozycji w sprawach związanych z życiem obozu i organizacją zajęć 
programowych. 

c. Korzystania z urządzeń i sprzętu obozowego, przy zachowaniu zasad regulaminu i przepisów 
BHP. 

d. Zdeponowania u wychowawcy cennych przedmiotów. 
 
 

2. Uczestnik obozu jest zobowiązany do: 

a. Wzajemnej pomocy oraz godnego i kulturalnego zachowania się. 
b. Wykonywania poleceń kadry. 
c. Stosowania się do porządku dnia. 

d. Brania czynnego udziału w zajęciach, przewidzianych w porządku dnia. 
e. Pilnowania swojego mienia i dbania o nie. 

f. Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za ewentualne 
uszkodzenia lub straty, wyrządzone z winy uczestnika, ponosi on odpowiedzialność finansową, 
niezależnie od kar 

dyscyplinarnych. 

g. Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz reguł poruszania się po 
drogach i reguł transportu zbiorowego. 
h. Dbania o swoją higienę, ład i porządek w pomieszczeniu sypialnym oraz w otoczeniu obozu. 
 

3. Uczestnikom obozu kategorycznie zabrania się: 

a. Opuszczania terenu ośrodka bez zgody wychowawcy. 
b. Palenia papierosów, kupowania, posiadania oraz spożywania alkoholu oraz innych używek. 
c. Używania wulgarnego słownictwa. 
d. Korzystania z basenu/kąpieliska bez wiedzy i nadzoru opiekuna. 
e. Używania ognia w budynkach. 
f. Samowolnego przyjmowania leków bez konsultacji z wychowawcą. 
 

 

4. Za niestosowanie się do regulaminu uczestnik może otrzymać: 

a. Ustne upomnienie od wychowawcy. 

b. Nadprogramowe obowiązki. 
c. Zakaz uczestnictwa w imprezach o charakterze rozrywkowym. 

d. Upomnienie kierownika obozu w obecności wszystkich uczestników obozu. 
e. Pisemne lub telefoniczne powiadomieniem rodziny o nieodpowiednim zachowaniu. 

f. Nakaz opuszczenia  obozu na koszt rodziców. 
g. Zakaz uczestnictwa w następnych wyjazdach organizowanych przez organizatora. 
6. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu, bez względu na wiek. 
 

 

…..................................................                                               …................................................... 
(Organizator)                                                                                (Matka/Ojciec/Opiekun) 


