UMOWA
!

OBÓZ REKREACYJNO-SPORTOWY
Zawarta dnia ………w ……………... pomiędzy:
Firmą: Next Level Olga Franckiewicz
z siedzibą w Latchorzewie (05-082) przy ul. Olimpijskiej 5/12,
NIP: 527 208 10 50, REGON: 363255753, mail: biuro@nlevel.pl
zwaną dalej ORGANIZATOREM
a
rodzicem lub opiekunem prawnym, zwanym dalej OPIEKUNEM
……………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon, stopień pokrewieństwa)

reprezentującym osoby zgłaszane (do czterech osób w ramach jednej umowy wymienionych poniżej w
tabeli)
zwane dalej UCZESTNIKAMI

Nazwisko

Imię

Pesel

adres
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§1
1. Uczestnicy wezmą udział w obozie letnim organizowanym przez Organizatora
(zaznaczyć właściwy turnus X)
o
o
o
o
o
o

Krynica Morska 22.06-03.07.2019
Szczyrk
22.06-03.07.2019
Krynica Morska 03.07-14.07.2019
Żabinka
15.07-26.07.2019
Szczyrk
18.08-29.08.2019
Sztutowo
19.08-30.08.2019

2. Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikom:
a. zakwaterowanie,
b. zajęcia programowe,
c. całodzienne wyżywienie,
d. opiekę medyczną
e. dla uczestników niepełnoletnich całodobową opiekę wychowawczą (od momentu
przejęcia dzieci od rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym miejscu zbiórki do
czasu ponownego przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom).
3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu z zajęciami rekreacyjno-sportowymi
zgodnego z podanym programem.
4. Organizator ma obowiązek udzielić Uczestnikom wszelkiej niezbędnej pomocy w trakcie trwania
obozu.
§2
1. Koszt udziału jednego Uczestnika w obozie wynosi 1690 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset
dziewięćdziesiąt zł.) płatne w następujących ratach:
a. 690 zł. (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych) płatne tytułem zaliczki w terminie 5
dni od daty podpisania umowy.
b. 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) płatne w terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia
obozu
c. W przypadku zgłoszenia większej liczby Uczestników kwotę zaliczki oraz pozostałych
płatnosci mnożymy razy ilość Uczestników.
d. Opcjonalna opłata za transport w dwie strony z Warszawy 200 zł. (slownie: dwiescie
złotych) razy liczba Uczestników.
TRANSPORT TAK/NIE (właściwe podkreślić)
e. W przypadku zawarcia umowy w terminie 30 dni i mniej przed rozpoczęciem obozu
Opiekun jest zobowiązany do wpłaty całości należności w terminie 5 od daty podpisania
umowy.
f. Wpłaty należy wnosić przelewem na konto nr
46 1020 5558 0000 8002 3118 4235
g. Brak wpłaty w wyżej określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy z
Opiekunem i koniecznością potrącenia kosztów zgodnie z podanymi w niniejszej umowie
warunkami rezygnacji.
2. Zgodnie z art. 17 Ustawy o usługach turystycznych w terminie do 20 dni przed datą rozpoczęcia
obozu Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny obozu w wypadku wzrostu
opłat urzędowych, podatków, kosztów transportu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo w terminie nie krótszym niż 10 dni do rozpoczęcia Obozu do
odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły
wyższej etc.) oraz w przypadku braku wymaganego minimum 30 uczestników. W takim
przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu wpłaconych należności lub prawo do
przeniesienia wpłaconych kwot na poczet nowego terminu obozu, jeżeli taki został określony
przez Organizatora.
4. W przypadku odstąpienia przez Opiekuna od umowy i rezygnacji z udziału w obozie w terminie
do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu zaliczka podlega zwrotowi.
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5. W przypadku odstąpienia przez Opiekuna od umowy i rezygnacji z udziału w obozie w terminie
30 dni i mniej do daty rozpoczęcia obozu Opiekun zobowiązany jest do wpłaty pełnej należności
tytułem kary umownej.
6. Odstąpienia dokonuje się na piśmie, o dacie odstąpienia decyduje termin złożenia pisma
Organizatorowi.
7. W przypadku odwołania obozu przez Organizatora Opiekun ma prawo do zwrotu całości
wpłaconych kwot.
8. Strony zgodnie ustalają, że powyższe ustalenia wyczerpują ich roszczenia z tytułu ewentualnych
odszkodowań za odstąpienie od umowy.
§3
1. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania obozu z
wyjątkiem usterek zawinionych przez Uczestników, osoby prawne i fizycznie pozostające w
stosunku prawnym z Organizatorem albo wynikłe z okoliczności, za które Organizator nie
odpowiada np. warunki atmosferyczne.
2. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
na czas trwania obozu. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem Organizatora na
rzecz Uczestników. Koszt ubezpieczenia zawarty jest w cenie obozu.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników z wyłączeniem
przypadków, w których Uczestnik dopuścił się rażącego naruszenia Regulaminu Obozu i pomimo
wezwań Organizatora nie podporządkował się jego zaleceniom.
4. Jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią, w razie wypadku lub nagłej choroby, rodzice zostaną
powiadomieni przez Organizatora, na podane poniżej dane kontaktowe podane w Karcie
Kwalifikacyjnej Uczestnika.
§4
1. Przed rozpoczęciem obozu niepełnoletni Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi
poprawnie wypełnioną i podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych Kartę
Kwalifikacyjną Uczestnika, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy. Dostarczenie
poprawnie wypełnionej Karty jest warunkiem przyjęcia Uczestnika na obóz.
2. W przypadku nie dostarczenia Karty Organizator ma prawo nie przyjąć Uczestnika na obóz.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń Organizatora związanych z uczestnictwem
w obozie, a w szczególności Regulaminu Obozu. W razie niesubordynacji i uporczywego
naruszania zapisów Regulaminu, na wniosek Organizatora Uczestnik może zostać skreślony z
listy uczestników obozu bez zwrotu kosztów uczestnictwa w obozie. W przypadku osób
niepełnoletnich, Organizator powiadomi osoby wskazane w Karcie Kwalifikacyjnej o usunięciu
Uczestnika z obozu i zobowiąże ich do natychmiastowego odebrania dziecka z miejsca pobytu na
własny koszt.
4. W przypadku wcześniejszego powrotu Uczestnika na jego życzenie, powrót ten odbywa się na
koszt i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika.
5. Uczestnik, a w przypadku jego niepełnoletności jego rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą
odpowiedzialność za wyrządzone przez Uczestnika szkody.

§5
1. Jeżeli w trakcie trwania obozu Opiekun stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
2. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od zakończenia
obozu, a w przypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy, 30 dni od jej złożenia,
uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
§6
1. Umowę każdy Uczestnik podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jej rodzic lub prawny
opiekun.
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2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach nieunormowanych umową stosowane będą ogólnie obowiązujące przepisy, a w tym
Kodeks Cywilny.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5. Podpisanie umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej warunków oraz warunków
Regulaminu Obozu.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia obozu.

OPIEKUN

ORGANIZATOR
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