UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE SPORTOWYM
ORGANIZATOR: Klub Sportowy „ Oranje Sport Konin” ul. Topazowa 24/5, 62-500 Konin
INFORMACJE ORGANIZATORA
TERMIN OBOZU: 09.08 - 15.08.2020r.
( niepotrzebny termin proszę skreślić )

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: Garden Park Hotel, Edwarda Dembowskiego 60a, 32-020 Wieliczka
FORMA WYPOCZYNKU: Obóz sportowo-rekreacyjny
ŚRODEK TRANSPORTU: Autokar turystyczny
CENA OBOZU wg oferty : ……………………
DANE UCZESTNIKA
IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA:……………………………………………………………………………………...........................

ADRES ZAMIESZKANIA:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zaliczkę w wysokości: ……………………..…ZŁ wpłacono dnia……………………………………
Pozostało do zapłaty: ……………………….. ZŁ

Termin dopłaty do 100% wartości mija 15.07.2020R.

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWYM
1. Zawarcie umowy z Klubem Sportowym „ Oranje Sport Konin” zwanym dalej ORGANIZATOREM, następuje w
chwili podpisania przez rodzica/opiekuna uczestnika „Umowy o udział w obozie sportowym”, której integralną
częścią jest oferta oraz niniejsze „Warunki uczestnictwa w obozie sportowym ” zwanej dalej WARUNKAMI.
2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest w terminie określonym w umowie dokonać należnych opłat na konto
Organizatora:
Klub Sportowy „ Oranje Sport Konin” ul. Topazowa 24/5, 62-500 Konin
Bank: BGŻ BNP Paribas , nr konta: 87 1750 0012 0000 0000 3579 3089
Rodzic/opiekun zobowiązuję się do wpłaty:
Zaliczki w kwocie 300 zł w chwili zgłoszenia dziecka - nie później niż do dnia 05.03.2020r.
Drugą ratę w wysokości 150 zł do 05.04.2020r.

Pozostałą sumę- do 15.07.2020r.
4. Rezygnacja z imprezy może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia, złożonego bezpośrednio u
Organizatora. O wysokości kosztów ponoszonych przez rodzica/opiekuna rezygnującego z imprezy, decyduje data
przyjęcia oświadczenia o rezygnacji przez Organizatora. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji uczestnika
pozostaje do dyspozycji Organizatora.
Koszty ponoszone przez rodzica/opiekuna w razie rezygnacji uczestnika z obozu to: 30% całkowitej ceny obozu w
przypadku rezygnacji w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia obozu, 60% całkowitej ceny obozu w
przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni i krótszym przed datą rozpoczęcia obozu, bądź obciążenia kosztami
faktycznie poniesionymi (nawet do 100%) na 3 dni przed rozpoczęciem obozu. W przypadku zdarzenia losowego
znacząco wpływającego na brak możliwości wyjazdu uczestnika ( np. choroba, kontuzja lub inne zdarzenie losowe
) opiekun prawny zobowiązany jest do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia/dowodu zdarzenia na
piśmie do organizatora .
5. Potrącenia określone w pkt. 4 dokonywane będą bez względu na termin podpisania umowy.
6. Ewentualne zwroty wpłat dokonuje Organizator w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
7. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Rodzicowi/opiekunowi nie przysługują odsetki od
wpłaconych kwot.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas
Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Rodzica/opiekuna o ewentualnej zmianie. Rodzic/opiekun
zobowiązany jest powiadomić Organizatora o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z imprezy w terminie
do trzech dni od daty przyjęcia powiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako
akceptacja nowych warunków umowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy, o czym niezwłocznie powiadomi Rodzica/opiekuna,
wówczas Organizator zwraca pełną wpłacaną kwotę.
10. Rodzicowi/opiekunowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których uczestnik nie wykorzystał w czasie
trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
11. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu- legitymacji szkolnej i/lub paszportu
podczas trwania imprezy.
12. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do prawidłowego/pełnego wypełnienia i popisania trzech
dokumentów: „Karty kwalifikacji uczestnika wypoczynku”, „ Regulaminu Obozu Sportowego” oraz „ Umowy o
udział w obozie sportowym”. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest również do elektronicznej rejestracji
uczestnika obozu w poprzez formularz znajdujący się na stronie www.oranjesport.pl
13. Każdy Uczestnik obozu jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków
podczas trwania obozu. Ewentualną szkodę należy zgłosić Organizatorowi w przeciągu
7 dni od daty
zakończenia obozu, w celu uzyskania informacji o dalszym postępowaniu.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły wyższej, której
uniknięcie nie leży w mocy Organizatora oraz za rzeczy pozostawione w miejscu pobytu.

15. Organizator podejmuje się sprawowania opieki nad Uczestnikiem od momentu przejęcia Go od
Rodzica/opiekuna do momentu przyjazdu na miejsce zakończenia imprezy. Data, miejsce i godzina wyjazdu oraz
powrotu podane będą do wiadomości Rodzica/opiekuna.
16. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnika i odbioru Go z miejsca zbiórki w odpowiednim
dniu i godzinie podanym odpowiednio wcześnie do wiadomości Rodzica/opiekuna. Jeżeli Rodzic/opiekun nie
zgłosi się po Uczestnika na miejsce zakończenia imprezy Uczestnik zostanie odwieziony do miejsca zamieszkania
na koszt Rodzica/opiekuna.
17. Jeżeli z winy Organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub jakość tych świadczeń rażąco
odbiega od jakości wynikającej z treści zawartej umowy-oferty- Organizator przyjmuje na siebie stosowną
odpowiedzialność finansową i zobowiązuje się do dokonania zwrotu części wniesionych opłat za usługę.
Niezrealizowanie programu zawartego w ofercie może nastąpić jedynie z przyczyn obiektywnych, niezależnych od
Organizatora, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne przeszkody organizacyjne za co Organizator nie
odpowiada. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione niezwłocznie, nie później jednak niż do 7
dni od zakończenia obozu.
18. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze stratami materialnymi
wynikającymi z nieumyślnie wyrządzonych szkód przez Uczestnika.
19. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. kataklizmy, nieszczęśliwe wypadki czas
trwania imprezy wydłuży się, wówczas Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych z
niezbędnym pobytem Uczestnika w miejscu wypoczynku.
20. W przypadku choroby uczestnika w czasie trwania obozu koszty związane z jego leczeniem pokrywa
Rodzic/Opiekun.
21. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do dostosowania się i przestrzegania regulaminu obozu . Regulamin
obozu stanowi odrębny dokument , który powinien zostać podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego oraz
uczestnika obozu.
22. W przypadku rażącego niedostosowania się Uczestnika do regulaminu obozu- Organizator ma prawo do
odesłania Uczestnika do miejsca zamieszkania na koszt Rodzica/opiekuna
23. W przypadku dobrowolnego opuszczenia imprezy przez Uczestnika i odebrania Go przez Rodzica/opiekunaOrganizator nie zwraca wpłaty i nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych
z transportem itp.
24. Sprawy nie ujęte w niniejszych warunkach będą rozpatrywane indywidualnie przez Klub Sportowy „ Oranje
Sport Konin” w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku Rodzica/opiekuna.
25. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenia i publikowanie wizerunku swojego dziecka (w formie
fotograficznej i/lub filmowej) przez Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późń. Zm.. Jednocześnie Rodzic/opiekun
oświadcza, że zgoda dotyczy fotografii i/lub materiałów filmowych przedstawiający wizerunek jego dziecka
dokumentujących wszelkie formy zajeć podczas imprezy organizowanej przez Organizatora. Rozpowszechnianie
przez Organizatora wizerunku dziecka w formie fotografii i/lub materiałów filmowych może być realizowane bez
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

Stwierdzam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku (w karcie kwalifikacyjnej ), które mogą
pomóc w zapewnieniu prawidłowej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku. Równocześnie
akceptuję program imprezy ( w prezentacji przedstawionej przez Klub ) oraz przyjmuję do wiadomości i
stosowania „Warunki uczestnictwa w obozie sportowym ”, których treść jest mi znana. Umowę sporządzono w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ, DATA PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

…………………………………………………………………………………………….
PODPIS ORGANIZATORA

