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 Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez  
Deco   Jarosław Piaskowski 

ZASADY OGÓLNE  
Deco  Jaroslaw Piaskowski  z siedziba Manganowa 7 / 10 we Wrocławiu zwany dalej Organizatorem stawia 
sobie za cel zapewnienie Klientom optymalnych warunków wypoczynku w imprezach turystycznych. 
Niniejsze Warunki Uczestnictwa wydane w oparciu o ustawę z 29 sierpnia 1999r. o usługach turystycznych 
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 187,1334) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016r. poz. 452) określają prawa i obowiązki Klientów i 
Organizatora.  
 
ZAWARCIE UMOWY  

Deco Jaroslaw Piaskowski   

Ul. Manganowa 7/ 10    

53-441 Wrocław 

NIP 915-12-58-942 

 

Santander Bank 

nr konta 61 1910 1048 2415 9850 1035 0001  

1. Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika obozu stanowią Umowę 
uczestnictwa w obozie organizowanym przez: DEco Jarosław Piaskowski.  

2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą; zgłoszeniu oraz wpłaceniu bezzwrotnej 
zaliczki ustalonej przez Organizatora.  

3. W obozie Foka Sport i Rekreacja  może uczestniczyć każde dziecko w wieku od 6 do 16 lat za zgodą 
prawnych opiekunów.  

4. Umowę na rzecz osoby chcącej uczestniczyć w obozie DECO  Jarosław Piaskowski jej opiekun prawny: 
 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA …...............................................................................        
 
WIEK …......................... 
 

Dane opiekuna prawnego uczestnika:  

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Telefon kontaktowy:  

e-mail : 

Przedmiotem umowy jest ; (proszę zaznaczyć wybrany termin)

I turnus 25.06-04.07.2022 Obóz  sportowo- tenisowy w  Kobylej Górze  

II turnus 04.07-13.07.2022  Obóz  sportowo- tenisowy w  Kobylej Górze 
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WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Przy zapisie Uczestnik wpłaca bezzwrotną zaliczkę w wysokości 300zł. Wpłata zaliczki do dwóch tygodni 
po dokonaniu zapisu.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów wyjazdu nie później niż na 14 dni przed 
rozpoczęciem obozu.  

3.Wpłat należy dokonać przelewem na konto bankowe, tytułem: Zaliczka/Całość – turnus I lub II, imię i 
nazwisko uczestnika, wiek i tel kontaktowy 

4. Niedokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. 2 stanowi podstawę do wykreślenia dziecka z listy 
uczestników obozu, czyli rezygnację z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. 
 
ZMIANY WARUNKÓW UMOWY  

1. O wszelkich zmianach w Umowie Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika niezwłocznie po 
zaistnieniu tych zmian. Niezgłoszenie rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, 
uważane jest za akceptację warunków zmienionej Umowy.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, względnie świadczeń, jeśli ich realizacja jest 
utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora.  

3. Wszystkie imprezy organizowane przez DECO Jarosław Piaskowski. odbywają się przy grupie min. 30 osób. 
Odwołanie imprezy z powodu braku wymaganego minimum uczestników, może nastąpić nie później niż 14 
dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy, całkowita wpłata jest zwracana.  
 
CENA  

1. Cena obozu:  

Sportowo- tenisowego  w KOBYLEJ GÓRZE  – 2090 zł/os  

2. Cena podana przez Organizatora jest ceną łączną za organizację obozu. Cena obejmuje: zakwaterowanie, 
cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), ubezpieczenie NNW, opiekę 
wykwalifikowanej kadry wychowawczej, transport oraz realizację programu.  

 
REZYGNACJA  

1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić tylko w formie pisemnej.  

2. Koszt rezygnacji z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora wynosi:  
  bez względu na termin rezygnacji zaliczka jest bezzwrotna;  

  do 14 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 
zaliczkę;  

  poniżej 14 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator nie zwraca dokonanych wpłat.  
3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z obozu bez ponoszenia kosztów w przypadku gdy wskaże osobę 
spełniającą warunki udziału w obozie i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy.  

4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń /np. 
spóźnienie się na oficjalne rozpoczęcie obozu, skrócenie pobytu, rezygnacja z wybranych zajęć 
przewidzianych przez program.   
UBEZPIECZENIE  

1. Organizator oświadcza, że wychowawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Uczestnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000zł. 

3.Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie 
turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć z wybranym przez siebie Ubezpieczycielem na 
własną rękę 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
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1. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej 
w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika.  

3. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu.  

4. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do 
kwoty rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem ich udokumentowania w sposób określony 
przepisami prawa.  

5. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku zapewnienia przez Organizatora świadczeń 
zastępczych o tej samej wartości.  

6. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od czasu wyjazdu na obóz do czasu 
przekazania opiekunom po powrocie na miejsce zbiórki.  

7. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki 
atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.  

8. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie 
przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę.  

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestnika.  

10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy.  

11.Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z 
miejsca zbiórki. 
12. W przypadku zarządzenia przez Inspektora Sanitarnego kwarantanny po  zakończeniu terminu obozu za 
pobyt i ważenie jej uczestników koszty ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I JEGO OPIEKUNA  

1. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę 
Kwalifikacyjną  na miejsce zbiórki. 

2. Osoba wypełniająca Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika jest zobowiązana do podania wszystkich ważnych 
informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia.  

3. Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z miejsca zbiórki w ustalonym terminie. W innym 
wypadku kierownik obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.  

4. Opiekun dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, 
jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.  

5. Uczestnik musi w czasie obozu posiadać aktualną legitymację szkolną.  

6. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek.  

7. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich 
zajęciach programowych.  

8. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i 
zaleceniom przedstawicieli Organizatora: kierownik, wychowawcy, instruktorzy, ratownik WOPR.  

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji 
życia i bezpieczeństwa na obozie.  

10. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów 
obowiązujących na obozie, Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty 
związane z taką sytuacją ponosi Uczestnik.  

11.Na obozach Foka Sport i Rekreacja  zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania 
środków odurzających.  

12. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, dziecko może zostać 
usunięte z obozu na koszt opiekuna dziecka.  
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 1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2) Opiekun prawny może we własnym zakresie wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z udziału w obozie.  
3)Sprawy sporne nieujęte w umowie będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  
 
ZGODY:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Deco Jaroslaw Piaskowski ul 
Manganowa 7/10 Wrocław oraz  Foka Sport i Rekreacja Dominika Dipel-Piaskowska ul. Manganowa 7/10 
 kod 53-441 Wrocław, w celu zawarcia, wykonania i kontynuacji umów usług oferowanych przez Foka 
Sport i Rekreacja oraz Deco Jaroslaw Piaskowski, a także w celu wykonania ciążących na Foka Sport i 
Rekreacja i Deco Jaroslaw Piaskowski obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i 
przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, weryfikacji 
wiarygodności płatniczej, rozpatrywanie reklamacji) oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.  
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami w zakresie ochrony prywatności (informacja dostępna jest  
na stronie www.foka.info.pl oraz że znam swoje pełne i niezbywalne prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych, do ich poprawiania lub całkowitego usunięcia.  
 
Wyrażam zgodę na przewożenie syna/córki samochodem prywatnym przez kierownika/opiekunów   
DECO Jarosław Piaskowski i Foka Sport i Rekreacja 
Podczas trwania obozów  DECO i Foka Sport i Rekreacja wykonywane będą zdjęcia i nagrywane filmy, w celu 
utworzenia pamiątkowej galerii zdjęć z obozu. W związku z tym wyrażam/nie wyrażam* zgodę na 
fotografowanie i filmowanie mojego dziecka w celach pamiątkowych oraz wyrażam zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie zdjęć i filmów w celach szkoleniowych, edukacyjnych i reklamowych oraz na FB Szkoły 
pływania Foka.  
 
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Foka Sport i Rekreacja 
siedzibą przy ul. Manganowa 7/10 we Wrocławiu  oraz Deco Jarosław Piaskowski celu przesyłania drogą 
elektroniczną na wskazany w umowie adres mailowy informacji na temat aktualnych wydarzeń i ofert 
kolejnych obozów.   
*niepotrzebne skreślić  
 
 
WROCŁAW, dnia ……………………………………………….       
 
 
                                                                                                   ……………………………………………………………………….                   
                                                                                                Czytelny podpisów rodzica/ opiekuna prawnego 
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