Umowa uczestnictwa w obozie sportowo – e-sportowym „Dwa Oblicza Sportu”

zawarta dnia ............................ w ................................,
pomiędzy:
Akademią Pingponga z siedzibą w Gdyni 81-595, ul. Kornela Makuszyńskiego 17f/5, NIP:
5861003161, reprezentowaną przez Leszka Kucharskiego, zwaną w dalszej części niniejszej umowy
„Organizatorem”
a
Panią/Panem………………………………………………………………………….…… …..,
zamieszkałą/ym w …………………………………………………………………………………………….. ,
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr: ………………………………………………….,
reprezentującym oraz będącym rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka:
(imię i nazwisko uczestnika) ………………………………………………………………………………
zwanym dalej Uczestnikiem o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Organizatora usługi organizacji obozu sportowo
– e-sportowego w Górowie Iławeckim.
2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu zgodnie z podanym ramowym
programem (program zajęć i szczegóły atrakcji dostępne na stronie: dwaobliczasportu.com).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć i atrakcji w trakcie trwania
obozu bez informowania rodziców/opiekunów o dokonanych zmianach.
4. Zmiana programu zajęć i atrakcji nie zmienia dalszych postanowień umowy.
5. Termin obozu: od ….…………. do ……………..
6. Miejsce zakwaterowania to Internat Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania,
Górowo Iławeckie 11-220, ulica Szkolna 6.
§2
Warunki płatności i uczestnictwa
1. Całkowity koszt obozu wynosi 2050 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) za obóz 10dniowy.
2. Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę obozowiczów jest:
• Wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie dwaobliczasportu.com,
• Podpisanie i odesłanie niniejszej umowy do 7 dni od jej otrzymania,
• Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej,
• Wpłata zaliczki w kwocie 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) na konto
bankowe Organizatora do 7 dni od wysłania formularza zgłoszeniowego.
3. Wpłata pozostałej kwoty przelewem najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu
lub gotówką w dniu przyjazdu.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy należy zgłosić ten fakt najpóźniej tydzień przed
terminem rozpoczęcia obozu, gdyż w innym przypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.
5. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy
uczestników Obozu.
6. Organizator nie ponosi i nie zwraca kosztów rezygnacji z obozu podczas jego trwania.
7. Dokładamy wszelkich starań, aby dziecko nie odczuło boleśnie rozłąki z rodzicami. Bywa
jednak, że mimo naszych starań dziecko bardzo tęskni i rodzice postanawiają skrócić czas
pobytu dziecka poza domem. Gwarantujemy wówczas, że niewykorzystane dni minionego
obozu zostaną zaliczone na poczet opłaty za ponowny wyjazd w przyszłym roku.

Numer konta do przelewów za obóz: mBank : 69 1140 2004 0000 3102 7491 8121
Podając w tytule przelewu : imię i nazwisko uczestnika oraz termin obozu
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy, a także do
odwołania wyjazdu na obóz i w konsekwencji odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn
od siebie niezależnych.
9. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż minimalna tj. 10 osób,
Organizator uprawniony jest do odwołania obozu.
§3
Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator w ramach obozu zapewnia:
• Zakwaterowanie w pokojach typu studio czyli 2 pokoje 3 lub 4 osobowe + łazienka i
toaleta,
• Wyżywienie - 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja,
• Opiekę wychowawców posiadającą wymagane uprawnienia (od momentu przejęcia
dzieci od rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym miejscu do czasu ponownego
przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom),
• Opiekę medyczną ( najbliższa placówka NFZ ),
• Wodę mineralną.
2. Organizator zgłosi organizację obozu do odpowiedniego Kuratorium Oświaty co najmniej 21
dni przed jego rozpoczęciem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt ( telefony komórkowe, tablety itp. ), na
wypadek kradzieży, zgubienia i zniszczenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabraną gotówkę przez Uczestnika na wypadek
kradzieży, zgubienia i zniszczenia.
5. Organizator odradza zabierania przez Uczestnika na obóz przedmiotów wartościowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo depozyto telefonów i tabletów na noc i w określonych
porach w ciągu dnia.

§4
Obowiązki Uczestnika
1. Przestrzeganie regulaminów, podanych do wiadomości Uczestników, obowiązujących u
Organizatora.
2. Stosowanie się do poleceń wychowawców.
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3. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został z tych zajęć zwolniony
przez wychowawcę lub lekarza
4. Dbanie o czystość, porządek w miejscu pobytu w czasie obozu
5. Szacunek wobec kolegów, wychowawców i innych osób
6. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż., a w szczególności przedstawionych przez
Organizatora regulaminów
7. Informowanie kadry o każdej chorobie lub złym samopoczuciu oraz przyjmowanych lekach
8. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.
9. Na obozie i w czasie transportu oraz w miejscach związanych z wypoczynkiem obowiązuje
bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu, posiadania i
picia napojów energetycznych oraz posiadania i zażywania środków odurzających pod
rygorem natychmiastowego wydalenia z obozu na koszt rodziców lub opiekunów.
10. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy
i zgody wychowawcy.
11. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku obozu,
w szczególności w przypadku:
• zagrożenia interesów i zdrowia innych Uczestników,
• naruszenia postanowień niniejszej Umowy,
• powtarzającego się zachowania polegającego 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.
12. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w Polsce.
13. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika) stan zdrowia umożliwia mu udział w obozie.

§5
Uczestnik ma prawo do:
1. Bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na obozie.
2. Pracy szkoleniowej na zajęciach programowych prowadzonych zgodnie z zasadami
metodycznymi i bezpieczeństwa oraz ramowym planem dnia.
3. Wypoczynku po zajęciach zgodnie z planem obozu oraz ramowym planem dnia.
4. Korzystania ze wszystkich form zajęć przewidzianych planem obozu.
5. Korzystania ze sprzętu sportowego i innego dostępnego w miejscu zamieszkania oraz w hali
sportowej dla realizacji celów obozu.
6. Świadczeń zdrowotnych i żywienia adekwatnych do potrzeb młodego organizmu.
7. Prywatności w sprawach osobistych i możliwości spełnienia praktyk religijnych.
8. Publicznego wyrażania swoich opinii i poglądów oraz zwracania się ze wszystkimi
problemami do opiekunów, trenerów i kierownictwa obozu.

3

§6
Transport
1. Organizator zapewni transport autokarem z Warszawy i Gdańska (płatny dodatkowo) jeśli
ilość chętnych do tegoż transportu będzie odpowiednia (minimum 7 osób).
2. Cena będzie uzależniona od ilości uczestników.
3. Wszelkie informacje dotyczące godziny i miejsca wyjazdu zostaną potwierdzone na 14 dni
przed planowanym wyjazdem.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się uczestnika w miejscu zbiórki
w określonym czasie.

§7
Postanowienie końcowe
1. 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) Klauzula informacyjna dotycząca
danych osobowych została dołączona do umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują
postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z postanowień niniejszej umowy
jest Sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.

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

………………………………………………………….

(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

(podpis Organizatora)
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