
UMOWA UCZESTNICTWA W KOLONII

zawarta dnia ............................ w ................................, pomiędzy:

Fundacją „Zabawa i Poznanie” z siedzibą w Gdańsku (80-041) przy ul. Uranowej 7b/12, NIP: 583
316 22 55, REGON: 221957273, KRS: 0000477256, reprezentowanym przez
Zenobię Glac – Ścieburę – Prezes Fundacji
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Organizatorem”
a

.............................................,  zamieszkałym  w  ..........................  (....-............)  przy

ul.  .......................................,  zwanym w dalszej części  niniejsze  umowy„Uczestnikiem”,  małoletnim

reprezentowanym  dla  potrzeb  niniejszej umowy  przez  przedstawicieli  ustawowych,  to

jest  .........................................., zamieszkałego  w  ..........................  (....-..............)  przy

ul.  ...................................,  dowód  osobisty  serii:  ...........,  o  nr:  ...........................

oraz..........................................,  zamieszkałą  w  ..........................  (....-..............)  przy

ul...................................., dowód osobisty serii: ..........., o nr:...............................

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Organizatora usługi organizacji wyjazdu Uczestnika na
letnią kolonię na terenie Bazy Obozowej „Róża Wiatrów”, Szklana Huta 1, 84-210 Choczewo, woj.
pomorskie (dalej: kolonia).
2. Organizatorem wyjazdu jest Fundacja „Zabawa i Poznanie”, przy czym osobą odpowiedzialną za
kontakt  w  związku  z  realizacją  szczegółowych  postanowień  niniejszej  umowy jest:  Zenobia  Glac-
Ściebura (tel. nr: 502 817 743, adres e-mail: fundacja@zabawaipoznanie.pl).
3.  Uczestnikiem  kolonii  jest  osoba  fizyczna  (małoletnia,  reprezentowana  przez  przedstawicieli
ustawowych, którymi co do zasady, są ich rodzice bądź ten rodzic, któremu przysługuje pełnia władzy
rodzicielskiej  z  wyłączeniem drugiego  rodzica),  na  rzecz  której  świadczona  jest  usługa  organizacji
wyjazdu na kolonię.

§2

Termin oraz miejsce realizacji umowy

1. Obóz ma miejsce w dniach od 17 do 28 lipca 2016 r. włącznie.
2.  Obóz będzie  miał  miejsce  na  terenie  Bazy Obozowej  „Róża Wiatrów”,  Szklana Huta 1,  84-210
Choczewo, woj. pomorskie. 

§3

Sposób i warunki realizacji umowy

1. Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest złożenie Organizatorowi, opatrzonej
podpisem  przedstawicieli  ustawowych  Uczestnika,  „Karty  kwalifikacyjnej”,  której  wzór  stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz wpłaty bezzwrotnego zadatku, w wysokości 350,00 zł (trzysta
pięćdziesiąt złotych).
2. Karta kwalifikacyjna zawiera dane aktualne na dzień jej składania.
3. Karty kwalifikacyjne należy przekazać Organizatorowi, najpóźniej do 10.06.2016 r. 



4. Jednocześnie ustala się, że w sytuacji, w której istotne dane zawarte w Karcie kwalifikacyjnej ulegną
zmianie, obowiązkiem przedstawicieli ustawowych Uczestnika jest zaktualizowanie danych zawartych
w Karcie kwalifikacyjnej, najdalej do dnia 10 lipca 2016 r. lub w dniu wyjazdu.
5. Zadatek, o jakim mowa w ust. 1 powyżej (I rata) nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez
Uczestnika z udziału w Obozie.
6. Uczestnik Obozu musi ze sobą mieć legitymację szkolną ważną do września 2016 r.

§4

Koszt oraz formy płatności

1. Należność z tytułu uczestnictwa w Obozie wynosi 950 PLN (dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Kwota, wskazana w ust. 1 powyżej, może zostać wpłacona w 2 (dwóch) ratach, w terminach do:  
a. 31.05.2016 r. I rata – 350,00 PLN bezzwrotny zadatek (trzysta pięćdziesiąt złotych);
b. 16.06.2016 r. II rata – 600,00 PLN (pięćset złotych).
3. Ustala się następującą procedurę związaną z dokonywaniem wpłat:
a. Przedstawiciele ustawowi Uczestnika dokonują wpłat na rachunek bankowy Organizatora: Bank BGŻ
BNP Paribas 72 2030 0045 1110 0000 0305 1690. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dochodzi
do uznania rachunku bankowego Organizatora.
4.  Niedokonanie  wpłaty  którejkolwiek  z  rat  wskazanych  w  ust.  2  powyżej,  w  terminach  dla  nich
ustalonych,  daje  Organizatorowi  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  z  wyłącznej  winy
Uczestnika.

§5

Świadczenia Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do:
a. organizacji wyjazdu Uczestnika na kolonię w Szklanej Hucie, woj. pomorskie;
b. zapewnienia Uczestnikowi opieki ze strony wykwalifikowanych wychowawców;
c. zapewnienia Uczestnikowi pełnego i prawidłowego wyżywienia (4 posiłki dziennie);
d. zapewnienia Uczestnikom zakwaterowania w czasie ich pobytu na kolonii w budynku w pokojach
wieloosobowych wyposażonych w łóżko typu kanadyjka, materac, koc, wspólna półka; 
e. organizacji zajęć programowych zgodnie z metodyką przyjętą przez Organizatora;
f.  zapewnienia Uczestnikom transportu z Gdańska do Szklanej Huty oraz transportu powrotnego ze
Szklanej Huty do Gdańska (punkt zbiórki zostanie przekazany w późniejszym terminie); 
g. zapewnienia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
2. Organizator:
a. nie odpowiada za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie niniejszej umowy spowodowane
utrudnieniami oraz przeszkodami wywołanymi siłą wyższą, w tym warunkami atmosferycznymi oraz
wyłącznym zawinionym zachowaniem Uczestnika, a także wyłącznym zachowaniem (działaniem bądź
zaniechaniem)  osób  trzecich,  nieuczestniczących  w  wykonywaniu  usług  przewidzianych
postanowieniami  niniejszej  umowy,  jeżeli  tych  zachowań (działań  bądź zaniechań)  nie  można było
przewidzieć  ani  uniknąć,  a  które  mogą  wystąpić  w  czasie  kolonii  czego  konsekwencją  mogą  być
utrudnienia w realizacji programu kolonii bądź też uniemożliwienie realizacji programu kolonii;
b. nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących
wyłącznie  po  stronie  Uczestnika,  jak  np.:  spóźnienie  się  na  miejsce  zbiórki,  skrócenie  pobytu,
rezygnacja z części lub z całości programu;
c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, zguby oraz kradzieże
mienia Uczestnika.

§6

Obowiązki Uczestnika

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przestrzegania regulaminów, podanych do wiadomości Uczestników, obowiązujących u Organizatora



w trakcie trwania kolonii;
b. stosowania się do poleceń wychowawców;
c. zabrania ze sobą dokumentów wymaganych przez Organizatora, to jest:
- legitymacja szkolna ważna do września 2016 r.
d.  dotarcia  do  miejsca  zbiórki  –  wyjazd  z  Gdańska  do  Szklanej  Huty  i  powrotu  do  Gdańska  we
wskazanym czasie;
e. uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został z tych zajęć zwolniony przez
wychowawcę lub lekarza;
f. punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa;
g. dbania o czystość, porządek w miejscu pobytu w czasie kolonii;
h. szacunku wobec kolegów, wychowawców i innych osób;
i. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż., a w szczególności przedstawionych przez Organizatora
regulaminów;
j. informowania kadry o każdej chorobie lub złym samopoczuciu oraz przyjmowanych lekach;
k. posiadania ze sobą śpiwora, poduszki, karmiaty oraz menażki, sztućców i kubka.

Uczestnik bądź ewentualnie jego przedstawiciele ustawowi odpowiadają za szkody wyrządzone
przez Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna być naprawiona niezwłocznie.

Uczestnik zobowiązany jest do podania w karcie kwalifikacyjnej wszystkich informacji o stanie
swego zdrowia oraz rodzaju i sposobie przyjmowania leków, z zachowaniem najwyższej staranności.

Organizator  odradza  zabierania  przez  Uczestnika  na  kolonię  przedmiotów  wartościowych
(telefony komórkowe, sprzęt audio, biżuteria, itp.) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.

Na kolonii, w czasie transportu oraz w miejscach związanych ze wypoczynkiem obowiązuje
bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania
środków odurzających.

Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii bez wiedzy i
zgody wychowawcy.

W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku kolonii, w
szczególności w przypadku:
a. zagrożenia interesów i zdrowia innych Uczestników;
b. naruszenia postanowień niniejszej Umowy;
c. powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod
których  opieką  Uczestnik  pozostaje  w  trakcie  trwania  kolonii  Organizator  uprawniony  jest  do
rozwiązania umowy z Uczestnikiem w trybie natychmiastowym z przyczyn przez niego zawinionych.
W takim przypadku wszelkie koszty powrotu do domu, obciążają Uczestnika bądź jego przedstawicieli
ustawowych.

§7

Rezygnacja z udziału w kolonii

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w kolonii z własnej inicjatywy, tj. z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika, odstępując tym samym od Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy. Forma pisemna przewidziana jest pod rygorem nieważności.
2. Za datę odstąpienia od niniejszej umowy uznaje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do
Organizatora.
3. Organizator nalicza poniesione koszty organizacyjne w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od
niniejszej umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, a także w przypadku braku możliwości realizacji
Umowy przez Organizatora z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora w tym w szczególności z
powodu:
a.  niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności,  w tym przypadku za datę rezygnacji
uznaje się termin płatności nieuregulowanej wpłaty (data uznania bankowego);
b. nieprzybycia na miejsce zbiórki, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień wyznaczony
jako dzień zbiórki;
c. choroby lub innych przypadków losowych.



4.  Organizator  zwraca  Uczestnikowi  dokonane  przez  niego  wpłaty  pomniejszone  o  faktycznie,
dotychczas  poniesione koszty  organizacyjne.  Wysokość  faktycznie  poniesionych przez  Organizatora
kosztów  organizacyjnych  zostanie  indywidualnie  ustalona  z  Uczestnikiem,  przy  uwzględnieniu
rzeczywistej  straty  poniesionej  przez  Organizatora  w związku  z  odstąpieniem przez  Uczestnika  od
niniejszej umowy.
5. Przez koszty organizacyjne Organizatora, rozumie się przede wszystkim:
a. koszty transportu Uczestnika na teren i z terenu kolonii;
b. koszty ubezpieczenia Uczestnika;
c. koszty rezerwacji miejsc noclegowych na terenie kolonii;
d. inne uzasadnione, związane z organizacją kolonii.

§8

Realizacja umowy, reklamacje

1.  Wszelkie  zastrzeżenia  w  czasie  trwania  kolonii  Uczestnik  powinien  zgłaszać  niezwłocznie
przedstawicielowi Organizatora.
2.  Niezależnie od postanowień ust.  1 powyżej,  zastrzeżenia muszą być także zgłaszane w siedzibie
Fundacji, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Termin na zgłoszenie zastrzeżeń w ten sposób
mija z upływem 7 (siódmego) dnia od dnia powrotu Uczestnika do domu.
3.  Zgłoszenie,  o  jakim mowa w ust.  2  powyżej,  powinno  uzasadniać  oraz  konkretyzować  żądania
Uczestnika względem Organizatora. Organizator rozpatrzy zgłoszenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia jego otrzymania.

§9

Zmiana postanowień umowy oraz postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy, a także do odwołania
wyjazdu  na  kolonię  i  w  konsekwencji  odstąpienia  od  niniejszej  umowy,  z  przyczyn  od  siebie
niezależnych,  w szczególności  z  powodu  siły  wyższej.  Siła  wyższa  oznacza  dla  potrzeb  niniejszej
umowy  w  szczególności:  kataklizm  oraz  inne  wyjątkowe  zdarzenia  atmosferyczne,  wojna,  inne
działania zbrojne bądź też przygotowywanie się do wojny czy też innych działań zbrojnych, niepokoje
wewnętrzne,  działania  władz cywilnych lub wojskowych,  postanowienia  umów międzynarodowych,
przepisy  obowiązujące  w  kraju  pobytu  w  odniesieniu  do  usług  świadczonych  przez  miejscowych
usługodawców, embarga, sabotaże, epidemie, strajki,  lokauty i  inne zakłócenia pracownicze, szkody
wynikające  z  działania  siły  wyższej,  a  także  wszelkie  inne  zakłócenia,  które  można  w  sposób
uzasadniony uważać jako pozostające poza kontrolą Organizatora.
2.  Zmiana  postanowień  umowy może  nastąpić  za  zgodą  stron  niniejszej  umowy  i  wymaga  formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3.  W  przypadku  konieczności  zmiany  istotnych  warunków  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od
Organizatora, Uczestnik lub przedstawiciele ustawowi uczestnika, zostaną o takim fakcie niezwłocznie
powiadomieni.
4.  Po  otrzymaniu  powiadomienia,  o  jakim  mowa  w  ust.  3  powyżej,  Uczestnik  zobowiązany  jest
niezwłocznie, najdalej jednak w terminie 3 (trzech) dni od momentu otrzymania takiego powiadomienia
poinformować Organizatora:
a. czy przyjmuje zaproponowaną przez Organizatora zmianę do niniejszej umowy;
b.  odstępuje  od niniejszej  umowy za  niezwłocznym zwrotem wszystkich  poniesionych przez  siebie
świadczeń.
5. Jeżeli Organizator, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony będzie dokonać zmiany istotnych
warunków Umowy lub odwołania wyjazdu na kolonię przed jego rozpoczęciem, niezwłocznie tj. nie
później  niż  terminie  7  (siedmiu)  dni  od  zaistnienia  powyższych  okoliczności,  powiadomi  o  tym
Uczestnika telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Uczestnik ma
prawo, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia do odstąpienia od umowy bądź
też  do  zaakceptowania  zaproponowanej  mu  przez  Organizatora  zmiany  warunków  umowy.  Brak
odpowiedzi  w wyżej  wyznaczonym terminie  traktowany będzie  jako  akceptacja  nowych warunków



Umowy.  W razie  odstąpienia  od  niniejszej  umowy,  postanowienia  §  4  pkt  b  powyżej  stosuje  się
odpowiednio.
6. Podpisując niniejszą Umowę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji  obozu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883) .
7.  W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  zastosowanie  znajdują
postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z postanowień niniejszej umowy jest Sąd
miejscowo właściwy dla Organizatora.

  .................................. ………….................................................

  (PIECZĘĆ ORGANIZATORA)                                    (PODPIS OJCA, MATKI LUB OPIEKUNA)

  .................................. ………….................................................

  (PODPIS ORGANIZATORA)                                                      (PODPIS UCZESTNIKA)


