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UMOWA O USŁUGĘ ORGANIZACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 
umowa dotyczy wypoczynku dzieici i młodzieży w Baltic Resort, ul. Jagielońska 3, Darłówko 76-153 w  

terminie 03.07 – 13.07.2020, zawarta w dniu……………………………………………… 

w Katowicach  pomiędzy: CreativeSport Witold Zając zwanym w dalszej części „Organizatorem”, 

reprezentowanym przez Witolda Zająca  

 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko DZIECKA/ DZIECI) 

 

zam. ulica …………………………………… nr domu …….nr mieszkania……………… 

 

kod pocztowy …………… miasto …………………………telefon ……………………… 

 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Zamawiającym” o następującej treści: 

 

§1 

Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji wypoczynku zgodnie z ofertą. 

 
§ 2 

Zawarcie umowy następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 699 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt 

złotych 00/100 gr) i akceptacji warunków niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Prawidłowo wypełnioną „Kartę kwalifikacyjną uczestnika” należy dostarczyć do organizatora najpóźniej 30 dni 

przed rozpoczęciem kolonii. 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia opłaty za kolonię w wysokości 1699,00 zł, (słownie: tysiąc sześćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 gr) 

 

Dane do płatności CreativeSport Witold Zając, na numer rachunku bankowego:  
IDEA BANK  20 1950 0001 2006 0002 9594 0001 w tytule: imię i nazwisko dziecka, DARŁÓWKO 2020 - 

 zaliczka 

 

§ 5 

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator: 

• koszty przejazdu - tam i z powrotem oraz ewentualne dojazdy, 

• ubezpieczenie NNW, 

• gwarancja ubezpieczeniowa organizatora turystyki 

• zakwaterowanie w pokoju z pełnym węzłem sanitarnym 

• pełne wyżywienie – śniadanie, obiad, kolacja, 

• koszty programowe, 
 

§ 6 

Rezygnacja z udziału w kolonii wymaga formy pisemnej. Zamawiający ponosi następujące 

koszty w przypadku odstąpienia od umowy: 

• do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 250 PLN/os.,  

• od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny imprezy,  

• od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy,  
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• od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,  

• od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny imprezy,  

• od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,  

• na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 95% ceny imprezy 

 

. 

§ 7 
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 kolonii. Organizator nie odpowiada  

za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania kolonii, 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. 

 

§ 8 

Uczestnik kolonii zobowiązany jest brać udział w całym programie kolonii, stosować się do poleceń 

wychowawców i opiekunów, przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie ośrodka, w którym odbywa się 
kolonia i pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jej terenie lub w innych miejscach, 

nie przeszkadzać innym  

w  wypoczynku, nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać w porządku i 

czystości miejsce odbywania kolonii. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach 

uczestnik może zostać wydalony z kolonii bez zwrotu opłaty za kolonię 

 

§ 9 

Do obowiązków organizatora należy: 

1. Zapewnienie uczestnikom transportu na miejsce wypoczynku oraz powrót. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. 

3. Zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. 
4. Zapewnienie żywienia uczestników wypoczynku zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia 

określonymi w odrębnych przepisach. 

5. Zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania z kąpieliska pod nadzorem ratownika. 

6. Zorganizowanie opieki medycznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7. Przyjmowanie uczestników wypoczynku na podstawie karty kwalifikacyjnej wg załącznika do 

rozporządzenia: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 

8. Przechowywanie kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje wychowawców oraz kierownika 

wypoczynku 

 

§ 10 

 
Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Obozu, Regulamin Obozu oraz Warunki Uczestnictwa w Imprezie 

Turystyczneji stanowią integralną część umowy. Podpis pod niniejszą umową jest jednoznaczny z zapoznaniem 

się i akceptacją Regulaminu Obozu oraz Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystyczneji (dokumenty na 

stronie creativesport.eu) przez Rodzica/Prawnego opiekuna 

 

§ 11 

1. Zamawiający wyraża zgodę na wyjazd mojego syna/córki na obóz, który odbędzie się w Darłówku.  

2. Zamawiający na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 

lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami) wyraża zgodę na nieodpłatne 

utrwalenie, publikacji i przetwarzania wizerunku mojego dziecka, w formie fotografii analogoweji 

cyfrowej, materiałów video w czasie trwania obozu organizowanego przez firmę CreativeSport Witold 

Zając w materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronie internetowej, stronie facebook firmy 

CreativeSport Witold Zając itp.  
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3. Zamawiający wyraża zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i 

zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez 

wychowawców/kierownika w czasie trwania obozu. 

  

4. Zamawiający wyraża zgodę na przewóz dziecka prywatnym samochodem osobowym do przychodni lub 

szpitala w sytuacji wymagającej takiego transportu. 

 

5. Zamawiający wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach w parku linowym. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych zawartych w umowie 

przez administratora danych CreativeSport Witold Zając z siedzibą w Katowice, ul Opolska 6/3 w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku/ kontroli instytucji 

Państwowych sprawujących nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży/ firmy CreativeSport Witold 

Zając (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwiecień 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych). 
 

§ 11 

1. Zamawiający podaje swoje dane osobowe oraz dziecka dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z 

prawdą. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o 
celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

 

§ 13 

Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do 14 dni po zakończeniu kolonii. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 15 

Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie powszechnym, któremu podlega Stowarzyszenie. 
 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

      podpis organizatora                                                      podpis rodzica/ opiekuna 
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