
	
Umowa uczestnictwa w obozie rekreacyjnym organizowanym przez 

 Szkółkę Pływacką NEMO 

Zawarta dnia ................................. r. w……………………………… pomiędzy:  

Szkołą Pływania NEMO Łukasz Brejnakowski, ul Drozdowa 11, 05-126 Stanisławów Pierwszy, 
reprezentowaną przez: Łukasza Brejnakowskiego 
zwanego dalej Organizatorem  
a 
Rodzicem lub opiekunem prawnym ............................................., zamieszkałym w 
...................................., przy ul............................................................................ 
legitymujący się dowodem osobistym o numerze..........................................., 
reprezentującym........................................................................................(*) zwanym 
dalej Uczestnikiem o następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot Umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika w obozie rekreacyjnym w okresie 
08.02.2020r. - 15.02.2020r., zwanym dalej „obozem”. 
 

§2  
Warunki płatności i przyjęcia na obóz 

1. Całkowity koszt obozu wynosi 1850zł (słownie: tysiąc siedemset osiemdziesiąt złotych) dla 
członków Szkoły Pływania NEMO i 1900 zł (tysiąc dziewięćset złotych) dla osób spoza Szkoły 
Pływania NEMO. 
Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę jest:  

a) Wpłata zaliczki w kwocie 500 zł do 15.12.2019 r. Zaliczka jest bezzwrotna ze względu na koszty 
rezerwacyjne poniesione przez Organizatora. Płatności należy dokonywać gotówką u Organizatora 
wyjazdu lub przelewem na konto (w tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko Uczestnika, 
obóz zimowy 2020 - ZALICZKA) 
Pozostałą należność należy wpłacić do 15.01.2020 r. 

b) Dostarczenie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej (załącznik nr.1), podpisanej 
umowy oraz regulaminu (załącznik nr.2) - najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020r. 

2. Płatności należy dokonywać gotówką u Organizatora wyjazdu lub przelewem na konto o numerze 
PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621 (w tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko 
Uczestnika, obóz zimowy 2020) 

3. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników 
obozu.  

4. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych 
programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz 
lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia. 

5. Koszty rezygnacji z obozu: 
- do 31 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest kwota 500zł, pomijając koszt  
wynikający z §2 pkt.1a 
- przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 100% 
ceny.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu do 30 dni przed jego rozpoczęciem.  
W takim przypadku Uczestnikom zwracane są wpłaty za obóz, jakich dokonali u Organizatora.  

 



	
 

§3 
Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora 

1. Organizator w ramach obozu zapewnia:  

a) zakwaterowanie w pokojach mieszkalnych 3,4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w Ośrodku 
Wypoczynkowym „STASINDA”, 34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Karpęciny 5,  
 
b) wyżywienie - 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja oraz dostęp do wody pitnej przez cały 
czas trwania wyjazdu, 
 
c) opiekę wychowawców (od momentu przejęcia dzieci od rodziców/prawnych opiekunów  
w wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom/prawnym 
opiekunom), opiekę medyczną, opiekę ratownika WOPR w trakcie zajęć na pływalni, opiekę 
instruktorów w czasie zajęć z narciarstwa, 
 
d) transport - Organizator zapewni przejazd na obóz autokarem (wyposażonym w klimatyzację, pasy 
bezpieczeństwa).  Proponowana godzina i dokładne miejsce wyjazdu zostaną potwierdzone na 14 
dni przed planowanym wyjazdem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się 
Uczestnika w miejscu zbiórki w określonym czasie. W przypadku problemów z dojazdem na miejsce 
zbiórki należy niezwłocznie kontaktować się, dzwoniąc do Organizatora wyjazdu. Podana godzina 
wyjazdu i powrotu jest orientacyjna i może ulec zmianie ze względu na warunki drogowe czy 
pogodowe, 

e)  ubezpieczenie - Uczestnik zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na 
czas trwania obozu przez Organizatora, 
 
f)  zajęcia programowe - Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć ze względu 
na warunki pogodowe oraz możliwości czasowe. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego 
(telefony komórkowe są przechowywane u opiekunów i wydawane w określonych godzinach). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 
spowodowane nieprzestrzeganiem zasad i uwag prowadzących oraz opiekunów. Organizator obozu 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestnika spowodowany 
udziałem w zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia informacji o wadach 
wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach Uczestnika lub podaniem nieprawdziwych 
informacji, a także nieprzestrzeganiem przez Uczestnika poleceń opiekunów, kadry obozu i 
prowadzących zajęcia.  

§4 
Prawa i obowiązki Uczestnika 

1.  Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu (załącznik nr. 2) 

§5 
 Postanowienia końcowe 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  

…………………………………………………..                  ………………………………………………………. 
(data, podpis rodzica/prawnego                                                         (pieczęć, podpis Organizatora) 
opiekuna Uczestnika)  
 

*Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, wyrażam zgodę na 
zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych. 


