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UMOWA UCZESTNICTWA W OBOZIE TENISOWO-TANECZNYM
miejsce i adres obozu:

Ośrodek Wypoczynkowy Stoltur, ul. Al. Bursztynowa 29, 72-350 Niechorze,

termin obozu: 17.07.2020r.- 27.07.2020r.
zawarta pomiędzy: SZKOŁĄ TENISA OGRODOWA MAGDALENA NOWIK, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 6,
zwaną dalej Organizatorem, a
..................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Klientem.
Umowa dotyczy uczestnictwa w obozie następujących osób:
/imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kontakt tel./:

1.

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

2.

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

OFERTA SZCZEGÓŁOWA I REGULAMIN OBOZU TENISOWO - TANECZNEGO
1. Organizator, w ramach kosztów ponoszonych przez uczestnika zobowiązuje się do wykonania następujących
świadczeń:
·

Dojazd - Autokar (Wałbrzych-Niechorze, Niechorze-Wałbrzych) .

·
Zakwaterowanie - pokoje 3 osobowe, łazienki w pokojach. Na terenie obiektu znajduje się basen pływacki, trzy
boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, stoły do tenisa stołowego, plac zabaw i piaskownica dla dzieci.
W odległości 200 metrów od ośrodka, na miejskim stadionie sportowym znajdują się cztery korty tenisowe o
nawierzchni syntetycznej.
·

Ubezpieczenie - uczestnicy posiadać będą ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

·
Zajęcia merytoryczne - nauka i doskonalenie umiejętności tenisowych w grupach 4-6 os. (2 godz. dziennie),
turniej tenisowy - (nagrody, puchary, medale), zajęcia taneczne - 1 godz. dziennie, wyjścia na plażę, basen 40 min.
dziennie, piłka nożna, tenis stołowy, palant na plaży, wycieczka rowerowa, latarnia morska, grill na zakończenie obozu.
·

Wyżywienie - całodzienne domowe wyżywienie (śniadanie, obiad z podwieczorkiem, kolacja).
Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja o godzinie 17.00 dnia pierwszego, ostatni posiłek w dniu wyjazdu –
śniadanie, oraz prowiant na wyjazd.
·
Opieka pedagogiczna - Instruktorzy merytoryczni i wychowawcy – (ilość zgodna z przepisami ustawy o
wypoczynku dzieci i młodzieży).
2. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1950,00 zł. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionych
dokumentów (karta kwalifikacyjna i umowa) oraz wpłaty zadatku w wysokości 600,00 zł do dnia 15.04.2020r.
Pozostałą część należności należy wpłacić do dnia 01.06.2020 r.
3. Wpłaty dokonać można bezpośrednio u Organizatora lub na konto nr:
Bank Santander nr 22 1500 1764 1017 6028 6988 0000
Zadatek jest bezzwrotny – podlega zwrotowi tylko w przypadku odwołania imprezy z winy Organizatora.
Uczestnik rezygnujący z uczestnictwa z winy niezależnej od Organizatora może uzyskać zwrot zadatku
WYŁĄCZNIE pod warunkiem znalezienia na swoje miejsce innego uczestnika.
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4. W przypadkach losowych takich jak poważna choroba dziecka, operacja lub trafienie do szpitala wykluczające
możliwość wzięcia udziału w obozie (i nie znalezienia zastępcy na swoje miejsce) - zwrot zadatku i dokonanych
wpłat jest możliwy po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na następujących warunkach:
a)
na 40 dni przed wyjazdem – za potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 600 zł,
b)
na 20 dni przed wyjazdem – za potrąceniem 1000 zł – tytułem poniesionych już przez Organizatora
kosztów organizacyjnych.
5. Rezygnacja Klienta z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia
Organizatorowi. Organizator zwraca Klientowi wpłacone dotychczas kwoty w terminie do 14 dni, po potrąceniu
kosztów związanych z rezygnacją zgodnie z pkt. 4.
6. Rezygnacja Klienta z wypoczynku w trakcie trwania pobytu lub skrócony pobyt Klienta w przypadku choroby lub
wypadku nie powoduje zwrotu żadnych kosztów przez Organizatora.
7. Osoby zamierzające korzystać z dopłat zakładów pracy proszone są o wcześniejszą informację otrzymania faktury
wraz ze wskazaniem, na kogo ma być ona wystawiona (uczestnik czy Zakład Pracy - numer NIP).
8. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator powiadomi uczestnika o odwołaniu imprezy najpóźniej
na 10 dni przed jej rozpoczęciem, dokonując zwrotu 100% wpłat dokonanych przez uczestnika.
9. W trakcie trwania obozu nie ma możliwości odwiedzin dziecka przez rodziców lub krewnych.
10. Uczestnik obozu ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się postanowieniom kierownictwa obozu,
kadry - zwłaszcza ustaleniom dotyczącym zachowania bezpieczeństwa.
11. Za zagubione telefony komórkowe, aparaty fotograficzne Organizator nie odpowiada.
12. W przypadku stwarzania przez uczestnika sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pozostałych uczestników Organizator ma prawo wydalenia uczestnika z obozu na koszt rodziców, bez obowiązku zwrotu poniesionych wpłat.
W takim wypadku rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca obozu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
kierownika obozu.
13. Na udostępnienie zdjęć mojego dziecka na stronie: szkolatenisa.hb.pl i Fb
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
……………………………….
……………………………..
(podpis)

(podpis)

14. Reklamacje dotyczące wykonania umowy ze strony Organizatora należy zgłaszać do 14 dni od zakończenia
imprezy drogą pisemną (list polecony) do jego siedziby:
SZKOŁA TENISA OGRODOWA MAGDALENA NOWIK, 58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 6.
Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Klientowi pisemnej odpowiedzi
najpóźniej w terminie do 30 dni.
15. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania znajdują przepisy „Ustawy o usługach
turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r.” oraz Kodeksu Cywilnego.
16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka/podopiecznego w obozie letnim Niechorze 2020.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Tenisa Ogrodowa Magdalena Nowik, ul. Ogrodowa 6 w Wałbrzychu.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – magda.owcz@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia uczestnictwa dziecka / podopiecznego na podstawie wyrażonej
zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas, jaki niezbędny będzie do zrealizowania celu, dla którego zostały
zebrane lub do momentu odwołania zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty realizujące usługi ściśle związane z organizacją obozu letniego Niechorze 2020.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa
dziecka /podopiecznego w obozie letnim Niechorze 2020.

............................................
(miejscowość i data)

.......................................
(podpis Organizatora)

.........................................
(podpis osoby zgłaszającej)
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