WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE LATO 2017
1. Warunki ogólne
1. Fundacja „Zabawa i Poznanie” z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Uranowej 7b/12, jest
organizatorem obozu dla dzieci i młodzieży.
2. Zawarcie umowy następuje poprzez
zapoznanie się przez uczestnika oraz jego
przedstawicieli ustawowych z warunkami
uczestnictwa na obozie, złożenie prawidłowo
wypełnionej i opatrzonej stosownymi podpisami
karty kwalifikacyjnej, którą osoba zgłaszająca
otrzyma drogą elektroniczną po przesłaniu
zgłoszenia oraz uiszczenie zadatku w wysokości
50% ceny obozu i uregulowanie pozostałej
należności w wyznaczonym terminie.
3. Cena obozu wyrażona jest w PLN.
4. Nie dokonanie wpłaty, nie dostarczenie
wymaganych dokumentów w wyznaczonym
terminie
oraz
niespełnienie
warunków
uczestnictwa powoduje skreślenie z listy
uczestników na warunkach rezygnacji z winy
uczestnika, bez prawa zwrotu wpłaty, tym
samym następuje automatyczne wygaśnięcie
umowy. Fundacja nie ma obowiązku
zawiadomienia uczestników o rozwiązaniu
umowy.
5. Fundacja „Zabawa i Poznanie” zastrzega sobie
prawo zamiany ceny obozu, w przypadku
wzrostu kosztów niezależnych od Fundacji, np.
wzrostu kosztów noclegów, wyżywienia,
transportu, podatku oraz innych opłat
związanych z wyjazdem.

obozie, złożenie prawidłowo wypełnionej i
opatrzonej stosownymi podpisami karty
kwalifikacyjnej oraz
wpłaty bezzwrotnego
zadatku, w wysokości 600,00 PLN (słownie:
sześćset złotych).

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.

2. Karta kwalifikacyjna zawiera dane aktualne na
dzień jej składania.

5. Świadczenia Organizatora

3. Karty kwalifikacyjne należy przekazać
Organizatorowi, najpóźniej do 09.06.2017 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 2017 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 2017 r.
oraz dowód osobisty lub paszport ważny
minimum do stycznia 2018 r.
4. Koszt oraz formy płatności
1. Należność z tytułu uczestnictwa w obozie
wynosi 1200 PLN (słownie: tysiąc dwieście
złotych).
2. Kwota, wskazana w ust. 1 powyżej, może
zostać wpłacona w 2 (dwóch) ratach, w
terminach do:

2. Termin oraz miejsce realizacji umowy

a. 30.04.2017 r. I rata – 600,00 PLN bezzwrotny
zadatek (słownie: sześćset złotych);

1. Obóz ma miejsce w dniach od 15 do 28 lipca
2017 r. włącznie.

b. 09.06.2017 r. II rata – 600,00 PLN (słownie:
sześćset złotych).

2. Obóz będzie miał miejsce na terenie bazy
obozowej Pasterka 18, 57-350 Kudowa Zdrój,
pow. kłodzki, woj. dolnośląskie.

3. Ustala się następującą procedurę związaną z
dokonywaniem wpłat:

3. Sposób i warunki realizacji umowy
1. Warunkiem wejścia w życie postanowień
niniejszej umowy jest zapoznanie się przez
uczestnika
oraz
jego
przedstawicieli
ustawowych z warunkami uczestnictwa na

a. Przedstawiciele ustawowi Uczestnika
dokonują wpłat na rachunek bankowy
organizatora: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 72
2030 0045 1110 0000 0305 1690. Za dzień
zapłaty uważa się dzień, w którym dochodzi do
uznania rachunku bankowego organizatora.

1. Organizator zobowiązuje się do:
a. organizacji wyjazdu Uczestnika na obóz w
Pasterce, woj. dolnośląskie;
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 obozie w namiotach
wyposażonych w łóżko typu kanadyjka, materac,
koc, wspólna półka;
e. organizacji zajęć programowych zgodnie z
metodyką przyjętą przez Organizatora;
f. zapewnienia Uczestnikom transportu z
Trójmiasta do Pasterki oraz transportu
powrotnego z Pasterki do Trójmiasta (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 obozu czego konsekwencją
mogą być utrudnienia w realizacji programu

obozu bądź też uniemożliwienie realizacji
programu obozu;
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.
Każdy obóz zawiera jedynie ramowy,
przykładowy program. Realizacja uzależniona
jest od pogody, lokalnych przepisów, kondycji
uczestników i może ulegać znacznym zmianom i
modyfikacjom oraz ograniczeniom w trakcie
trwania imprezy. Zmiany spowodowane w/w nie
stanowią odstąpienia od umowy i uczestnik z
tego tytułu nie może rościć do organizatora
pretensji. W przypadku konieczności odwołania
lub skrócenia imprezy z powodów niezależnych
od organizatora (np. zmiana przepisów,
zamknięcie bazy itp.) organizator nie jest
odpowiedzialny, a tym samym uczestnik nie
może żądać rekompensaty.
6. Obowiązki Uczestnika
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przestrzegania regulaminów, podanych do
wiadomości Uczestników, obowiązujących u
Organizatora w trakcie trwania obozu;
b. stosowania się do poleceń wychowawców;
c. zabrania ze sobą dokumentów wymaganych
przez Organizatora, to jest:
- legitymacji szkolnej ważnej do września 2017
r. oraz dowodu osobistego lub paszportu
ważnego minimum do stycznia 2018 r.
d. dotarcia do miejsca zbiórki – wyjazd z
Trójmiasta do Pasterki i powrotu z Pasterki do
Trójmiasta we wskazanym czasie;
e. uczestnictwa we wszystkich zajęciach
programowych, o ile nie został z tych zajęć
zwolniony przez wychowawcę lub lekarza;
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f. punktualnego stawiania się na zajęciach i
aktywnego w nich uczestnictwa;
g. dbania o czystość, porządek w miejscu pobytu
w czasie obozu;
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 obóz przedmiotów wartościowych
(telefony komórkowe, sprzęt audio, biżuteria,
itp.) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub
kradzieży.
Na obozie, 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 obozu bez
wiedzy i zgody wychowawcy.
W razie rażącego lub uporczywego
naruszania przez Uczestnika ustalonego
porządku obozu, 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 obozu 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 obozie
1. Uczestnik może odstąpić od udziału w obozie
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. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik
bez względu na przyczynę, ponosi następujące
koszty:



do 21 dni przed imprezą 50% ceny
obozu,
do 20 lub mniej dni przed obozem –
przepada całość wpłaty.

W przypadku rezygnacji uczestnika lub braku
możliwości wzięcia udziału w imprezie, z
przyczyn nie leżących po stronie organizatora,
np. choroby, nieprzybycia na miejsce zbiórki,
skrócenie pobytu, odmowy wydania wizy, braku
odpowiednich dokumentów, choroby w trakcie
imprezy wymagającej powrotu do domu lub
braku umiejętności wymaganych na imprezie
uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych
opłat.
4. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty
(bez odsetek), jeżeli odwołanie obozu następuje
z winy organizatora lub, gdy uczestnik rezygnuje
z obozu, którego cena uległa podniesieniu
powyżej 10% ceny początkowej. Zwrot

następuje w terminie do 21 dni od odwołania
obozu.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania imprezy z powodu: braku
odpowiedniej liczby uczestników, z przyczyn
leżących po stronie kontrahentów lub 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.
8. Realizacja umowy, reklamacje
1. Wszelkie zastrzeżenia w czasie trwania obozu
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
(słownie: 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
(słownie: trzydziestu) dni od dnia jego
otrzymania.
9. Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za
zgodą stron umowy i wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

2. W przypadku konieczności zmiany istotnych
warunków
uczestnictwa
z
przyczyn
niezależnych od Organizatora, Uczestnik lub
przedstawiciele ustawowi uczestnika, zostaną o
takim fakcie niezwłocznie powiadomieni.
3. Po otrzymaniu powiadomienia, o jakim mowa
w pkt. 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.
4. Jeżeli Organizator, z przyczyn od niego
niezależnych, zmuszony będzie dokonać zmiany
istotnych warunków Umowy lub odwołania
wyjazdu na obóz 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.
5.
W
sprawach
nieuregulowanych
postanowieniami
niniejszej
umowy
zastosowanie znajdują postanowienia przepisów
powszechnie obowiązujących.
6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów
wynikających z postanowień niniejszej umowy
jest Sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.

