
 

 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA DZIECKA W ZIMOWISKU 

Zawarta w ….….…………………………..przez i pomiędzy: 

   (dd-mm-rrrr) 

Jackiem Ostrowskim prowadzącym działalność Tipi Kamp Jacek Ostrowski NIP: 1181843635 
REGON:382766306, Ul.Okulickiego 12/40,  10-687 Olsztyn  zwanym dalej Organizatorem 

oraz ………………………………………………………………………………………………………………………..zwanego dalej Rodzicem 
(imię nazwisko, adres, nr dowodu, PESEL) 

Organizator i Rodzic będą w dalszej części Umowy zwani też łącznie Stronami a każdy z nich osobno Stroną. 

Zważywszy, że: 
Organizator organizuje kolonie zwane dalej zimowiskiem lub obozem zimowym ,  polegające na zapewnieniu 
wyjazdowego wypoczynku dzieciom, a Rodzic jest zainteresowany skorzystaniem ze świadczonych przez 
Organizatora usług, i wyraża chęć na uczestnictwo jego dziecka 
……………………………………………………………………………………..…………………. („Uczestnik”). 
Strony postanowiły, co następuje. 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

A) Uczestnikiem kolonii może być dziecko w wieku od 8 do 12 lat i wymagane jest, aby Uczestnik potrafił 
funkcjonować w czasie kolonii bez rodziców. Załącznik nr 1 Karta Kwalifikacyjna do niniejszej Umowy 
zawiera dane Uczestnika oraz dane kontaktowe do Rodzica.  

B) Zimowisko odbywa się Pensjonacie „Pokoje U Zosi”  ul. Orkana 3   34-409 Pyzówka,  
C) Zimowisko odbywa się w terminie 05.02.2022-11.02.2022 
D) Program Zimowiska jest zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, jest on dopasowany do 

poziomu umiejętności Uczestników i decyduje o nim osoba prowadząca zajęcia. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmiany Programu z przyczyn sił wyższych np. warunków pogodowych. Usługi nie 
zrealizowane w czasie trwania obozu zimowego, zgodnie z przewidzianym Programem, z przyczyn 
niezależnych od Organizatora (siły wyższej, złych warunków pogodowych, przyczyn leżących po 
stronie Uczestnika – w tym choroby, nieobecności) nie podlegają realizacji w innym terminie i nie 
przysługuje za nie zwrot kosztów.  

E) Warunkiem rozpoczęcia zimowiska jest udział min. 30 osób. W przypadku, gdy grupa się nie utworzy 
w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolonii, Rodzic otrzyma informacje i rozliczenie dokonanej 
opłaty.  

F) Wykonanie czynności określonej w punkcie E) niniejszej umowy, wyczerpuje roszczenia Rodzica na 
wypadek odwołania turnusu Półkolonii. 

 



 

 

 
 
 

II. OŚWIADCZENIA RODZICA 

1. Rodzic potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz, że wzór Umowy został mu doręczony 
przed jej zawarciem.  

2. Rodzic potwierdza zapoznanie się z treścią programu zimowiska został poinformowany o miejscu 
przebywania Uczestnika w czasie kolonii oraz o formie prowadzenia kolonii tj. wyjazdowym  
wypoczynku dzieci i wszystkie te informacje przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  

3. Rodzic zobowiązuje się do uiszczania kwoty 1750 PLN („Cena”) tytułem zapłaty za uczestnictwo dziecka 
- Uczestnika w kolonii. Powyższa kwota obejmuje: Program kolonii, wyżywienie z noclegiem,  
wycieczki, bilety wstępu, karnet na stok + cały niezbędny sprzęt narciarski potrzebny do zjeżdżania na 
stoku, w opiekę pielęgniarską, opiekę wychowawców, atrakcje oraz ubezpieczenie.  

4. Rodzic zgadza się na poniższe obowiązki Uczestnika kolonii: 
a) Uczestnik kolonii jest zobowiązany, by uczestniczyć we wszystkich punktach programu 

organizowanego przez wychowawców i stosować się do poleceń wychowawców; 
b) Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek ubrania i obuwie dostosowane do 

pogody; ciepłą bieliznę na każdy dzień, wygodne, nieprzemakalne buty, klapki po prysznic, 
szczoteczkę i pastę do zębów, żel pod prysznic, szampon, inne kosmetyki i ręcznik, czapkę, szalik i 
nieprzemakalne rękawiczki, ubrania z długim i krótkim rękawem, nieprzemakalną kurtkę, 
piżamę, zasłonę na usta i nos (maseczkę), spodnie narciarskie, długie skarpety cienką czapkę pod 
kask (na przykład kominiarkę),bidon, mały plecak, bluza, podpisana legitymacja/dowód osobisty; 

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe 
Uczestnika, w tym za ich zgubienie lub zniszczenie, Uczestnik zabiera je na wyłączne własne 
ryzyko, Organizator zaleca, aby Uczestnik nie posiadał w czasie trwania kolonii sprzętu RTV i 
wartościowych rzeczy. Organizator zapewnia możliwość kontaktu Uczestnika z Rodzicem poprzez 
telefony komórkowe kadry Półkolonii. Organizator zastrzega możliwość odebrania Uczestnikowi 
telefonu, smartfonu i innych urządzeń w przypadku, gdyby ich używanie powodowało 
niebezpieczeństwo lub dezorganizację przebiegu zajęć, urządzenia będą przechowywane i 
zwrócone Rodzicowi na koniec dnia, w którym dojdzie do odebrania urządzenia Uczestnikowi. 

d) Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dokument tożsamości (legitymację 
szkolną);  

e) W przypadku spożywania alkoholu lub innych środków odurzających lub poważnego naruszenia 
zasad bezpieczeństwa Uczestnik zostanie wydalony z kolonii na koszt własny Rodziców;  

f) W przypadku, gdy zachowanie Uczestnika, pomimo wcześniejszych uwag i zasygnalizowania 
problemu Uczestnikowi, uniemożliwia pracę edukacyjno-wychowawczą lub stwarza zagrożenie 
dla bezpieczeństwa innych uczestników Organizator wzywa Rodzica do odbioru uczestnika z 
kolonii, a w przypadku braku kontaktu odwozi Uczestnika na adres wskazany w Umowie na koszt 
Rodzica. 

5. Pozostałe oświadczenia Rodzica stanowią Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, do której również 
załączono Załącznik nr 4 – Zgoda na leczenie 

 



 

 
 
 

III. PŁATNOŚCI: 

1. Rodzic zobowiązuje się uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN („Opłata Manipulacyjna”) w 
terminie 3 dni od daty podpisania Umowy oraz kwotę 1550 PLN („Cena”) w terminie 15 dni od 
podpisania niniejszej Umowy na konto Organizatora tj. na rachunek bankowy nr 48 1140 2004 0000 
3202 7982 0733. 

2. W przypadku braku wpłacenia Opłaty Manipulacyjnej w terminie określonym w punkcie III.1 Umowy, 
niniejsza Umowa wygasa. 

3. W przypadku braku wpłacenia pozostałej części Ceny, o jakiej mowa w punkcie III.1. w terminie tam 
określonym, Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania Opłaty Manipulacyjnej. 

4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Półkolonii Organizator 
zastrzega sobie prawo do zatrzymania Opłaty Manipulacyjnej. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem kolonii 
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 70% Ceny tj. kwoty o jakiej mowa w punkcie II.3 
Umowy. 

6. Rodzic jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Organizatora o rezygnacji, o której mowa w 
punkcie III.4 i III.5 Umowy. 

7. W przypadku niestawienia się Uczestnika na kolonii, rezygnacji Uczestnika z części lub z całości kolonii 
w trakcie jej trwania, opłata za kolonie tj. Cena nie podlegają zwrotowi. 

IV. ZAMIANA UCZESTNIKA KOLONII 
 
1. Rodzic może przenieść, na osobę spełniającą warunki udziału w kolonii, wszystkie przysługujące 

mu prawa z tytułu niniejszej Umowy, jeżeli jednocześnie osoba wskazana przez Rodzica przejmie 
wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. 

2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, wobec Organizatora, może nastąpić, jeżeli Rodzic 
zawiadomi Organizatora o tym, na co najmniej na 15 dni przed terminem rozpoczęcia kolonii i 
zostaną spełnione warunki o jakich mowa w punkcie IV.1 Umowy.  

 
V. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Na podstawie artykułu 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie 
wizerunku Uczestnika przez Organizatora w formie fotografii lub w formie filmu, w ramach sesji 
fotograficznej, która może być prowadzona w trakcie każdego dnia kolonii. Nadto wyrażam zgodę 
na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka Uczestnika na stronie 
internetowej i innych mediach społecznościowych Organizatora bez ograniczeń czasowych.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich niezbędnych danych osobowych, na potrzeby organizacji 
usługi zgodnie z postanowieniami RODO. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych mojego dziecka, na potrzeby 
organizacji usługi zgodnie z postanowieniami RODO. 



 

 

 

4. Administratorem danych jest Tipi Kamp Kinga Ostrowska® z siedzibą przy ul. Rolniczej 303, 05-092 
Dziekanów Polski. 

5. Zostałam/-em poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu w dane osobowe, możliwości 
ich zmiany i aktualizacji oraz możliwości usunięcia danych i zapomnienia.  

6.  Wyrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody na wysyłanie materiałów reklamowych drogą 
internetową. 

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zawarta jest na czas określony i dotyczy turnusu organizowanego w okresie 05.02.2022-
11.02.2022 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wszystkie zawiadomienia dotyczące realizacji postanowień niniejszej Umowy wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, korespondencja powinna być kierowana 
na adres Rodzica podany w komparycji niniejszej Umowy i na adres korespondencyjny 
Organizatora: Ul.Okulickiego 12/40,  10-687 Olsztyn. 

4. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania o zmianie swoich danych adresowych i 
kontaktowych. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych 
przepisów polskiego prawa.  

6. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających w trakcie realizacji Umowy Strony dążyć będą 
do ich polubownego rozstrzygnięcia. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą 
przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

 

_________________________________ _________________________________ 
ORGANIZATOR RODZIC 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Karta Kwalifikacyjna 

Załącznik nr 2 – Program Zimowiska 

Załącznik nr 3 – Oświadczenia Rodzica 

Załącznik nr 4 – Zgodna na leczenie 

 

 


