UMOWA O ORGANIZACJĘ PÓŁKOLONII
Zawarta w Warszawie w dniu .......................... pomiędzy:
........................................................................................................................(imię i nazwisko ucznia),
zamieszkałym pod adresem: ...............................................................................................................,
posiadającym numer PESEL .......................................,
zwanym dalej „Uczestnikiem”
a
Andrzejem Słoniewiczem prowadzącym działalność pod firmą „Business Consulting Andrzej
Słoniewicz”, pod adresem: ul. Górczewska 47 lok. 5, 01-401 Warszawa, NIP: 527-242-59-34,
który jest reprezentowany przez Panią Annę Kurnicką – pełnomocnika uprawnionego do
samodzielnego działania,
zwaną dalej „Samo Centrum Wszechświata” lub „Organizator”

§1
1. Uczestnik oraz Organizator zawierają umowę o świadczenie usług półkolonii w dniach 3 – 9
lutego 2019 r. odbywających się pod adresem: SAMO CENTRUM WSZECHŚWIATA ul.
Chłodna 29, 00-867 Warszawa.
2. „Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Półkolonii”
(załącznik nr 1) i „Regulamin
półkolonii” (załącznik nr 2) stanowią integralną część Umowy.
§2
Warunki Uczestnictwa w półkolonii:
a. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Półkolonii, Regulaminu Samo
Centrum Wszechświata i przepisów BHP. Zapoznanie się z nimi poświadcza podpisem.
b. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo
uporczywie narusza ustalony porządek półkolonii, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia
innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.
c. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Uczestnik
na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym o ile zasady te uczestnika
dotyczą.
d. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane z wyłącznej winy
Uczestnika.
§3
Organizator odpowiada za należące do uczestnika przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione
podczas trwania półkolonii na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeksu Cywilnego.
§4
Wpłaty:
a. Uczestnik zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej
przez Organizatora do dnia 25.01.2018 r.
b. Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 350.00 zł do dnia
10.11.2018 r.
c. Zaliczkę Uczestnik może wpłacić na konto:
BUSINESS CONSULTING

66 1870 1045 2078 1235 5473 0001
w tytule wpisując: IMIĘ I NAZWISKO TANCERZA oraz ZALICZKA /I RATA / II RATA
a.

Pozostałą część kwoty uczestnik zobowiązuje się wpłacić przelewem:
- 300 zł do 14 grudnia 2018
- 300 zł do 25 stycznia 2019

§5
Rezygnacja z półkolonii.
a. W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni Organizator zwraca
kwotę 1/2 należności za półkolonię.
b. Przy rezygnacji z półkolonii później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – zaliczka nie
ulega zwrotowi.
c. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli uczestnik w
momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy),
wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w półkolonii, której
przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
d. Za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np.
danych osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym
kosztom poniesionym przez Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia).
e. Uczestnik może zrezygnować z udziału w półkolonii jedynie w formie pisemnej.
§6
Przerwany pobyt na półkolonii.
a. W przypadku skrócenia czasu pobytu na półkolonii przez uczestnika z powodu choroby lub
innej ważnej przyczyny, za którą nie odpowiada organizator zwrot kosztów obozu wynosi 25
% reszty niewykorzystanych dni.
b. W przypadku przerwania półkolonii bez podania przyczyny, koszt półkolonii nie będzie
zwracany.
c. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z półkolonii nie są zwracane żadne koszty
pobytu na półkolonii.

.....................................
Podpis organizatora

Całość należności za półkolonie: 950 zł

Zaliczka w wysokości 350 zł. wpłacona do dnia 10.11.2018 r.

……………………………..
Podpis rodzica / Pełnoletniego uczestnika
półkolonii

Załącznik nr 1
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
UNIVERSE DANCE CAMP’19
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku
• Kolonia
• Zimowisko
• Obóz
• Biwak
• Półkolonia
• Inna forma wypoczynku
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. (proszę podać formę)
2. Termin wypoczynku:
3 – 9 LUTEGO 2019
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:
SAMO CENTRUM WSZECHŚWIATA
ul. Chłodna 29, 00-867 Warszawa
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (wypełnia Rodzic/Prawny Opiekun/
Pełnoletni Uczestnik)
1.Imię(imiona)i nazwisko uczestnika
…………………………………………………………………………………………………………………
2. PESEL ……………………………………………………………………………………………………
3. Imiona i nazwiska Rodziców …………………………………………………………………
4. Data urodzenia ………………………………………………………………………………………
5. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………..
……………….…………………………………………………………………………………………………….
6. Adres zamieszkania lub pobytu Rodziców
…………………………………………………………………….
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
7. Numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku
………………………………………………………………………………………………..
8. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym
i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje
stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, jeśli dziecko musi mieć specjalną dietę prosimy o zgłoszenie tego na miesiąc przed wyjazdem do organizatora)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
o szczepieniach ochronnych (prosimy dołączyć kserokopie książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z pozn.
zm.)
……………………………………………………………………………………..
(data i podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych/Pełnoletniego Uczestnika)
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie i upublicznianie przez Samo Centrum Wszechświata i
UNIVERSE wizerunku zgłaszanego dziecka na fotografiach zapisanych na nośniku cyfrowym, w szczególności poprzez zamieszczanie jego na stronach internetowych/mediach społecznościowych
SCW i UNIVERSE, w folderach, ulotkach, na plakatach, billboardach, w reklamach prasowych oraz
reklamach zamieszczanych w mediach elektronicznych oraz innych materiałach drukowanych.
……………………………………………………………………………………..
(data i podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych/Pełnoletniego Uczestnika)
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU (wypełnia Organizator)
Postanawia się:
1) zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
2) odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………..
(data i podpis Organizatora wypoczynku)
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU (wypełnia Organizator)
Uczestnik przebywał
………………………………………………………………………………………………
(adres miejsca wypoczynku)
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ………………..…………. do dnia (dzień, miesiąc, rok)
………………………………………………………………………………………………………………………
………..
……………………………………………………………………………………..
(data i podpis Organizatora wypoczynku)
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH
W JEGO TRAKCIE (wypełnia Organizator)
..................................................................................................................................................... .............
........................................................................................................................................ ..........................
...........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………..
(data i podpis Organizatora wypoczynku)
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (wypełnia Organizator)
..................................................................................................................................................... .............
........................................................................................................................................ ..........................
...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..
(data i podpis Organizatora wypoczynku)
VII. ZGODA NA LECZENIE
OŚWIADCZAM, IŻ W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE,
ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE, OPERACJE, POBUT W SZPITALU.
……………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego/Pełnoletniego Uczestnika)
Załącznik nr 2
REGULAMIN PÓŁKOLONII I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Business Consulting Andrzej Słoniewicz.
2. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć wszelkie dokumenty związane
z uczestnictwem w ZIMOWYCH PÓŁKOLONIACH TANECZNYCH.
3. Każdy uczestnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Od wszystkich uczestników wymaga się poszanowania Samo Centrum Wszechświata i sprzętu dostarczonego przez organizatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Rodzice będą obciążeni kosztami zniszczeń.
5. W czasie pobytu na placówce zabrania się palenia papierosów, picia alkoholu oraz samodzielnego
oddalania się od grupy, łamania przepisów bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. W przypadku niepodporządkowania się Uczestnik zostaje usunięty z półkolonii .Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą przedmiotów wartościowych. Za zgubione rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Uczestnik półkolonii ma prawo:
a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych,
b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,
c. do radosnego i bezpiecznego udziału w półkoloniach.
8. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest:
a. przestrzegać regulaminu półkolonii i Samo Centrum Wszechświata oraz stosować się do poleceń
wychowawców.
b. zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacje szkolną itp.)
c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
instruktora, wychowawcę lub lekarza,
d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
e. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach,
f. nie opuszczać terenu SCW bez wiedzy i zgody wychowawców,
g. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie półkolonii,
h. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób,
i. informować kadrę półkolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
9. W przypadku rezygnacji potrąca się opłatę manipulacyjna w wysokości 250 zł, a jeżeli rezygnacja
nastąpiła w terminie:
a. krótszym niż 21 dni przed wyjazdem dodatkowo 25 % ceny

b. krótszym niż 14 dni przed wyjazdem dodatkowo 50 % ceny
c. krótszym niż 7 dni przed wyjazdem dodatkowo 75 % ceny.
Potrącenia będą dokonywane bez względu na datę podpisania umowy.
10. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu półkolonii uczestnik może zostać skreślony z
listy uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów) wydalony z półkolonii na
koszt własny lub rodziców/opiekunów. W takim wypadku osobą odpowiedzialną za uczestnika powinna odebrać dziecko do końca zajęć (godzina 18:00). W przypadku nieodebrania skreślonego z listy
uczestnika, Business Consulting Andrzej Słoniewicz zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod
opiekę właściwych władz (policja).
11. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji kierownika półkolonii.
12. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na półkolonię.
13. Nie zwraca się świadczeń nie wykorzystanych z winy Uczestnika.
14. Na półkolonii obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika półkolonii i wychowawcy. (nie dotyczy rodziców/opiekunów).
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kadry instruktorskiej i wychowawczej.

Ja niżej podpisany akceptuję regulamin obozu i warunki uczestnictwa i zobowiązuje się go przestrzegać.
……………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

