UCZNIOWSKI KLUB TENISOWY
WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 6
NIP 8863007696 REGON 382503038
tel. 698 992 729, 507 827 824

UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII 2020
miejsce i adres półkolonii:
Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko, ul. Ogrodowa 6, 58-306 Wałbrzych
termin półkolonii: ……………………………………………….
zawarta pomiędzy:
Uczniowskim Klubem Tenisowym Wałbrzych Szczawienko, ul. Ogrodowa 6, 58-306 Wałbrzych
zwaną dalej Organizatorem, a

…..............................................................................................................................................................
zwanym dalej Klientem.
Umowa dotyczy uczestnictwa w półkolonii następujących osób:
/imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, kontakt tel./:

1.

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

2.

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

OFERTA SZCZEGÓŁOWA I REGULAMIN PÓŁKOLONII
1. Zajęcia merytoryczne w godz. od 8:30 do 16:00:
- tenis ziemny na 2 kortach oraz na ściance treningowej po 2 godz. dziennie,
- drugie śniadania z owocem sezonowym, napoje podczas zajęć,
- 4 wyjazdy (pn- czw): kręgle, jazda konna, basen Hotel Maria 2h, wycieczka okolice Wałbrzycha
- zapewnione przejazdy,
- obiady w lokalnej gastronomii,
- ostatni dzień turniej mini tenisa z ogniskiem i poczęstunkiem.
2. Ubezpieczenie - uczestnicy posiadać będą ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Opieka pedagogiczna - Instruktorzy merytoryczni i wychowawcy – (ilość zgodna z przepisami ustawy o
wypoczynku dzieci i młodzieży).
4. Koszt uczestnictwa w półkolonii wynosi 450,00 zł. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie
wypełnionych dokumentów (karta kwalifikacyjna i umowa) oraz dokonania wpłaty do dnia 20.06.2020r.
Na konto Organizatora Bank Santander nr 58 1090 2271 0000 0001 4211 6747
5. Rezygnacja z udziału w półkoloniach 10 dni przed danym turnusem, po ich rozpoczęciu, skrócenie pobytu
lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu kosztów.
Pojedyncze nieobecności dziecka na półkolonii nie podlegają rozliczeniu finansowemu.
6. 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).
7. 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.
8. Reklamacje dotyczące wykonania umowy ze strony Organizatora należy zgłaszać do 14 dni od
zakończenia imprezy drogą pisemną (list polecony) do jego siedziby.
Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Klientowi pisemnej
odpowiedzi najpóźniej w terminie do 30 dni.

www.szkolatenisa.hb.pl

UCZNIOWSKI KLUB TENISOWY
WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO
58-306 Wałbrzych, ul. Ogrodowa 6
NIP 8863007696 REGON 382503038
tel. 698 992 729, 507 827 824

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone przez Uczestników zajęć, wskazuje jednocześnie, aby uczestnicy nie przynosili cennych przedmiotów na zajęcia.
10. Za zniszczenia dokonane przez Uczestnika zajęć w siedzibie Klubu lub na zewnątrz, jego Rodzice / Opie kunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej szkody.
11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia. Uczestnicy
nie mogą opuszczać siedziby Klubu, ani oddalać się od grupy podczas zajęć poza siedzibą Klubu.
12. Organizator gwarantuje Uczestnikom zajęć bezpieczne warunki uczestniczenia we wszystkich aktywnościach oraz miłą i życzliwą atmosferę podczas zajęć.
13. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poszanowania godności rówieśników i dorosłych, bezpiecznego zachowania oraz przestrzegania norm społecznych.
14. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do przynoszenia obuwia zmiennego odpowiedniego na kort ziemny.
15. Na udostępnienie zdjęć mojego dziecka na stronie: szkolatenisa.hb.pl i Fb
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
……………………………….

……………………………..

(podpis)

(podpis)

16. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowania znajdują przepisy „Ustawy o
usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r.” oraz Kodeksu Cywilnego.
17. 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 półkolonii
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 UKT Wałbrzych Szczawienko, 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 półkolonii 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 półkolonii 2020.

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

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

www.szkolatenisa.hb.pl

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

