
UMOWA O USŁUGI ORGANIZACJI ZIMOWISKA WINTER CAMP 2022

Umowa zawarta w dn. ………...................…… roku w …………………......… pomiędzy:

Dagmarą Glinka, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą CCEDU Dagmara Glinka przy ul.

Klimczaka 17 lok. 80 w Warszawie, NIP 758-188-53-27, REGON 362183454, zwanej w dalszej

części umowy Organizatorem,

a Opiekunem

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

(Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych)

……………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko dziecka)

Data urodzenia dziecka: …………………….., PESEL dziecka …………………………………...

Zam. ul. ……………............……………… nr domu………… nr mieszkania ………….

kod pocztowy ………........……...… miasto ………….....................……….…….

Nr telefonu kontaktowego: mama………….......…....…… tata………….….....……….

Adres e-mail …………………………………………………...

Termin zimowiska:.......................................................................

zwaną/ym w dalszej części umowy Zamawiającym o następującej treści:

§ 1 Zasady ogólne

1. Umowa określa warunki organizacji imprezy turystycznej tj. Zimowiska dla dzieci pod nazwą

WINTER CAMP 2022 przez Organizatora.

2. Warunkiem organizacji Zimowiska jest zebranie się minimum 20 uczestników. W przypadku nie

zebrania się minimalnej liczby uczestników i odwołaniu organizacji Zimowiska, Organizator o tym

fakcie niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom niezbędne narzędzia, materiały oraz sprzęt do

przeprowadzenia zajęć z wyjątkiem zajęć na stoku tj. narty/snowboard organizowanych podczas

Zimowiska.

4. Uczestnik – osoba niepełnoletnia fizycznie uczestnicząca w obozie.

5. Opłata – wynagrodzenie Organizatora za organizowany Obóz.



§ 2 Zapisy i opłaty

1. Zapisu na Zimowisko można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na

Stronie internetowej Organizatora www.creativeclubtravel.pl lub mailowo pod adresem

biuro@creativeclub.com.pl.

2. Zamawiający zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości:

……............…..…. zł,

słownie …………………………………………………………………….................................

złotych  00/100 groszy

Płatność realizowana jest w III częściach,

1. 300 zł (trzysta złotych 0/100 gr)  zaliczka w dniu zapisu

2. 500 zł (pięćset złotych 0/100 gr) do dn. 30.11.2022

3. Do 14 dni przed wyjazdem pozostała część płatności tj.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Cena obejmuje:

- transport na miejsce Zimowiska (zgodnie z informacją na stronie www.creativeclubtravel.pl) oraz na

stoki

- zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie

- organizację zajęć komputerowych, sportowych, integracyjnych

- organizację kuligu z ogniskiem

- wycieczkę do Centrum Produktów Regionalnych

- opiekę wychowawców

- ubezpieczenie grupowe NNW, Signal Iduna Standard (10 000 zł)

Cena nie obejmuje:

- karnetów na stok

- szkolenia instruktorskiego dla zaczynających od zera oraz snowboardzistów (każdy poziom)

- wycieczek fakultatywnych

3. Opłaty przyjmowane są przelewem na konto bankowe Organizatora:

mBank 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533 lub gotówką.

4. Potwierdzeniem rejestracji na Zimowisko jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł, słownie

trzysta złotych 00/100 groszy, w dniu dokonania rezerwacji.



5. Wszelkie dokonane wpłaty w całości zostaną zwrócone Zamawiającemu w przypadku odwołania

organizacji Zimowiska. Zwrot zostanie dokonany na wskazany przez Zamawiającego rachunek

bankowy lub gotówką w ciągu 14 dni od dnia odwołania Zimowiska.

6. Brak uiszczenia Opłaty w formie zaliczki oraz pozostałej części Opłaty za Zimowisko skutkuje

skreśleniem Zamawiającego z listy uczestników Zimowiska.

7. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z 14-dniowym wypowiedzeniem. Rezygnacja

powinna być złożona pisemnie mailem na adres: biuro@creativeclub.com.pl.

8. Zamawiający ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy: w terminie do

30 dni przed rozpoczęciem: 50%, w terminie od 29 dnia przed rozpoczęciem do dnia rozpoczęcia

Zimowiska lub w przypadku niestawienia się Zamawiającego w dniu wyjazdu 100% ceny Zimowiska.

§ 3 Organizacja Obozu

1. Organizator realizuje Zimowisko w miejscach i terminach podanych na Stronie internetowej

Organizatora www.creativeclubtravel.pl

2. W szczególnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca docelowego

oraz pobytu. Wcześniej poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

3. Organizator zapewnia, że wszystkie zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami BHP. Przed

rozpoczęciem uczestnicy zostają zapoznani z obowiązującymi zasadami.

4. Uczestnik Obozu zobowiązany jest brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do

poleceń wychowawców i opiekunów, przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie ośrodka

kolonijnego, w którym odbywa się obóz i pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego

działania na jego terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić

papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać w porządku i czystości

miejsce odbywania obozu. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach

uczestnik może zostać wydalony z obozu bez zwrotu opłaty za Zimowisko, na koszt opiekunów

prawnych.

5. W przypadku decyzji o usunięciu Uczestnika z Zimowiska, Opiekun zobowiązuje się do odebrania

Uczestnika w wyznaczonym terminie i miejscu przez Organizatora. W przypadku nieodebrania

Uczestnika, Uczestnik zostanie oddany pod opiekę wyznaczonym do tego służbom, do czasu odbioru.

6. Opiekun zobowiązuje się do zaktualizowania i dostarczenia Organizatorowi wypełnionej Karty

kwalifikacyjnej uczestnika najpóźniej do dnia wyjazdu.

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy

Organizatora. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do czasu trwania Zimowiska.



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zimowiska mienie, dlatego

posiadane przez Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich

odpowiedzialność.

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ze swojej winy Organizatorowi, innemu

Uczestnikowi lub osobie trzeciej.

4. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania Zimowiska, które

powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje

państwowe, epidemie, pandemie, strajki oraz inne siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność

odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym

kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie Obozu wynikających z

przyczyn od niego niezależnych.

§ 6 Polityka prywatności

1. Uczestnik wyraża zgodę na wykonanie zdjęć oraz filmów podczas Zimowiska, które mogą być

udostępniane na Stronie Internetowej, mediach społecznościowych Organizatora oraz materiałach

promocyjnych Organizatora. Niniejsze materiały stanowią własność Organizatora i nie są

sprzedawane osobom trzecim.

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

3. Dane Uczestników przekazywane będą wyłącznie podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji

Zimowiska.

4. Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i

adresowych Zamawiających.

5. Administratorem danych osobowych jest CCEDU Dagmara Glinka.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych

osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

3. Integralną część umowy stanowi Załącznik – Warunki uczestnictwa.

……………………………… ………………………………

Dagmara Glinka, CCEDU Podpisy Rodziców/Opiekunów Prawnych



Załączniki:

1. Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia NNW

2. Zgoda na udzielenie pomocy medycznej

3. Regulamin Zimowiska

4. Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej

5. Karta Kwalifikacyjna Uczestnika

6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW



Załącznik nr 1

Oświadczenie Opiekuna o przystąpieniu do ubezpieczenia NNW

„Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których

dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy

zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku oraz Ogólne Warunki

Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013

Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione z aneksem nr 1 z dnia

17.06.2015 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające

świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów

świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu

ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia.

Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie

danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do

swoich danych oraz ich poprawiania”.

………………………………

data i czytelny podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych



Załącznik nr 2

ZGODA NA POMOC MEDYCZNĄ

Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej oraz wykonanie niezbędnych zabiegów

mojemu dziecku (imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………................………………… przez odpowiednie służby

medyczne w przypadku takiej konieczności w czasie trwania Obozu – SUMMER DIGITAL CAMP,

prowadzonego przez CCEDU Dagmara Glinka. W przypadku konieczności zakupienia leków dla

mojego dziecka, zaleconych przez lekarza zobowiązuję się do zwrócenia organizatorowi kosztów na

podstawie przedstawionego dowodu zakupu. W przypadku chorób przewlekłych u dzieci i

konieczności przez nie stałego zażywania leków wychowawcy i kierownik pod żadnym pozorem nie

podają i nie nadzorują dawkowania leków. Całkowitą odpowiedzialność w tym przypadku ponoszą

rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

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

data i czytelny podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych



Załącznik nr 3

REGULAMIN ZIMOWISKA WINTER CAMP 2022

Organizator:
CCEDU DAGMARA GLINKA, ul. Klimczaka 17/80, Warszawa

Drodzy Rodzice i Dzieci!

Dołożymy wszelkich starań, aby każdy uczestnik naszego Zimowiska miał zapewnione jak

najlepsze warunki wypoczynku i wrócił z masą samych dobrych wspomnień.

REGULAMIN

Uczestnikami Zimowiska mogą zostać osoby zakwalifikowane na zimowisko przez Organizatora..

Regulamin obowiązuje od momentu wyjazdu na obóz do powrotu i odebrania dziecka przez

rodzica/opiekuna prawnego.

Uczestnicy obozu mają prawo do:

- spokojnego wypoczynku,

- uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach podczas obozu,

- korzystania ze wszystkich udostępnionych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji

programu zajęć.

Uczestnicy Zimowiska mają obowiązek:

- przestrzegać regulaminu obozu,

- punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia i posiłki,

- przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie ciszy nocnej,

- wykonywać polecenia kierownika i wychowawców obozu,

- dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,

- szanować rzeczy, które otrzymają do użytku,

- przestrzegać czystości na terenie Zimowiska,



- podczas wypoczynku i ciszy nocnej przebywać we własnym pokoju;

- nie oddalać się bez zezwolenia kierownika lub wychowawcy z terenu prowadzenia Zimowiska;

- podczas wyjść w góry szanować przyrodę

- podczas zajęć na stoku przestrzegać obowiązującego regulaminu poruszania się i korzystania z

wyciągów

Uczestników Zimowiska obowiązuje bezwzględny zakaz:

- posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów oraz posiadania i zażywania

narkotyków i środków odurzających. Uczestnik podejrzany o spożywanie alkoholu, posiadanie i

palenie papierosów, posiadanie i zażywanie narkotyków i środków odurzających może być poddany

badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi,

- stosowania przemocy fizycznej i psychicznej na innych Uczestnikach. W skrajnych przypadkach

uczestnicy stosujący przemoc będą usuwani z obozu na koszt rodziców/opiekunów.

- przebywania w pobliżu zbiorników wodnych bez zgody wychowawcy.

- posiadania narzędzi niebezpiecznych tj. nóż, nóż motylkowy, scyzoryk itp.

Za wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają materialnie jego opiekunowie

prawni. CCEDU Dagmara Glinka oraz ośrodek wypoczynkowy nie odpowiadają za rzeczy zgubione

przez uczestników Zimowiska. Organizator nie zaleca zabierania na Zimowisko cennych rzeczy.

UWAGA!

W przypadku rażącego naruszenia zasad Regulaminu, działań i zachowań stanowiących zagrożenie

dla życia i zdrowia uczestnika i/lub innych uczestników uczestnicy w trybie natychmiastowym będą

usuwani z Zimowiska na koszt Opiekuna/Rodzica.

Opiekun/Rodzic zobowiązany jest do odbioru uczestnika w ciągu 12h od momentu poinformowania

o usunięciu Uczestnika z Zimowiska. W przypadku nieodebrania dziecka w wyznaczonym terminie

dziecko zostanie oddane właściwym służbom.

Usunięcie uczestnika z obozu z jego winy nie powoduje możliwości roszczenia prawa do zwrotu

wniesionych opłat.

Podpis Uczestnika Czytelny podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych


