UMOWA
Zawarta w Jelczu-Laskowicach w dniu .......................... o świadczeniu usług w zakresie udziału
w półkoloniach odbywających się w terminie ........................................... pomiędzy:
Rodzicem (opiekunem prawnym) zgłaszającym Uczestnika półkolonii
........................................................, urodzonym dn. ........................... w ………………………………,
(imię i nazwisko)

(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

zamieszkałym w .........................................................................................................................................
(adres zamieszkania z kodem pocztowym)

legitymującym się dowodem osobistym: ………………………………………………………………...
(seria i nr dowodu osobistego)

zwanym w dalszej części „ZGŁASZAJĄCYM”

a
Miejsko-Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w: 55-220 JelczLaskowice, ul. Oławska 46, zwane w dalszej części umowy „USŁUGODAWCĄ”.
§1
„Zgłoszenie uczestnika Półkolonii”, „Regulamin Półkolonii”, „Regulamin wycieczki rowerowej” oraz
„Regulamin zajęć kajakowych” stanowią integralną część Umowy.

§2
Warunki uczestnictwa w półkolonii:
a. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminów wymieniowych w §1 niniejszej
Umowy.
b. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez
ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który nie przestrzega zasad
Regulaminu półkolonii.
c. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi
Zgłaszający.

d. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy
Zgłaszającego lub Uczestnika.

§3
Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone,
zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii.

§4
Wpłaty:
a. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości oraz
terminie ustalonym przez Organizatora.
b. Koszt uczestnictwa w Półkolonii wynosi 359 zł/osoba/turnus.

§5
Rezygnacja z półkolonii.
a. W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Organizator zwraca
zaliczkę w kwocie 1/2 wpłaty.
b. Przy rezygnacji z półkolonii później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – zaliczka nie
ulega zwrotowi.
c. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający
w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 3 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 Zgłaszającego 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. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika 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
ogólnego stanu zdrowia, za które 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.

§7
Zawieszenie lub odwołanie półkolonii przez Organizatora.
a. W przypadku niedojścia półkolonii do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora (np.
decyzja władz państwowych lub samorządowych, brak minimalnej liczby uczestników, itp.),
każdy Zgłaszający otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty bez odsetek.
b. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której Organizator będzie zmuszony zawiesić półkolonie w trakcie
jego trwania zwrócona zostanie część kosztów proporcjonalna w stosunku do dni, które nie
zostały wykorzystane przez uczestników.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu zbyt małej liczby
uczestników, jednak nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
d. W żadnym z powyższych przypadków Zgłaszającemu nie przysługuje odszkodowanie.

§8
Zwroty będą dokonywane na konto po potrąceniu kosztów bankowych (pocztowych).

…………................................

……………………………………....................

Podpis usługodawcy

Podpis rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika półkolonii

