
Organizator:
Fundacja Stacja Badawcza ul. Wiosenna 36,

05-555 Świętochów
Telefon: 604201266 NIP: 1231392986 nr

wpisu:

UMOWA - ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Data zgłoszenia: 2022-11-16 22:31:31

nazwa imprezy
Rodos

termin
15-09-2040 - 30-09-2040

miejsce
Prasonisi

Osoba zgłaszająca
Imię i nazwisko Adres Telefon, email
Jan Kowalski ul. Polna 10/105, 00-000 Warszawa +48123123123,jkowalski@skaleo.pl

Zgłaszam niżej wymienione osoby i zobowiązuję się do uregulowania należności zgodnie z "Warunkami uczestnictwa"
Imię i nazwisko Data urodzenia Adres Telefon, email
Jan Kowalski 1997-27-04 ul. Polna 11/115 00-000 Warszawa +48123123123 jkoqwalski@gmail.com

  Świadczenia podstawowe zawarte w cenie
transport Zakwaterowanie
Lot samolotem Namiot
Ubezpieczenie Wyżywienie
AXA brak wyżywienia
Transfer Uwagi do umowy
transfer z lotniska płatny brak uwag

Lista dodatków
Jan Kowalski: szkolenie - 150 PLN

Suma wszystkich świadczeń

ZALICZKA 550 PLN DOPŁATA 2950 PLN
PŁATNA DO DNIA 15-05-2040 PŁATNA DO DNIA 15-07-2040

W przypadku rezerwacji po 15-07-2040 płatność pełnej kwoty 3500 PLN następuje w dniu dokonania rezerwacji.

§1
Świadczenia Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do:
a. organizacji wyjazdu Uczestnika na kolonie w Stacji Badawczej, Świętochów, ul. Wiosenna 36;
b. zapewnienia Uczestnikowi opieki ze strony wykwalifikowanych wychowawców;
c. zapewnienia Uczestnikowi pełnego i prawidłowego wyżywienia (5 posiłków dziennie);
d. zapewnienia Uczestnikom zakwaterowania w czasie ich pobytu na kolonii w domkach drewnianych z łazienkami, wyposażonych w
drewniane, piętrowe łóżka, materac, prześcieradło, wspólną półkę;
e. organizacji zajęć programowych zgodnie z metodyką przyjętą przez Organizatora;
f. zapewnienia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

2. Organizator:
a. nie odpowiada za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie niniejszej umowy spowodowane utrudnieniami oraz przeszkodami
wywołanymi siłą wyższą, w tym warunkami atmosferycznymi oraz wyłącznym zawinionym zachowaniem Uczestnika, a także wyłącznym
zachowaniem (działaniem bądź zaniechaniem) osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych postanowieniami
niniejszej umowy, jeżeli tych zachowań (działań bądź zaniechań) nie można było przewidzieć ani uniknąć, a które mogą wystąpić w czasie
obozu czego konsekwencją mogą być utrudnienia w realizacji programu obozu bądź też uniemożliwienie realizacji programu kolonii;
b. nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika,
jak np.: spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub z całości programu;
c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, zguby oraz kradzieże mienia Uczestnika.



§2
Obowiązki Uczestnika

1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
a. przestrzegania regulaminów, podanych do wiadomości Uczestników, obowiązujących u Organizatora w trakcie trwania kolonii;
b. stosowania się do poleceń wychowawców;
c. dbania o czystość, porządek w miejscu pobytu w czasie kolonii;
d. szacunku wobec kolegów, wychowawców i innych osób;
e. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż., a w szczególności przedstawionych przez Organizatora regulaminów;
f. informowania kadry o każdej chorobie lub złym samopoczuciu;
g. posiadania ze sobą śpiwora, poduszki, i bidonu na wodę.
h. przedstawiciele ustawowi Uczestnika odpowiadają za szkody wyrządzone przez Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna być
naprawiona niezwłocznie.
i. Organizator odradza zabierania przez Uczestnika na kolonie przedmiotów wartościowych (telefony komórkowe, sprzęt audio, biżuteria,
itp.) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku ich zgubienia, zniszczenia lub kradzieży.
j. Na kolonii, oraz w miejscach związanych z wypoczynkiem obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i
palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
k. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren kolonii bez wiedzy i zgody wychowawcy.
l. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku kolonii, w szczególności w przypadku:
a. zagrożenia interesów i zdrowia innych Uczestników;
b. naruszenia postanowień niniejszej Umowy;
c. powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik
pozostaje w trakcie trwania kolonii Organizator uprawniony jest do rozwiązania umowy z Uczestnikiem w trybie natychmiastowym z
przyczyn przez niego zawinionych. W takim przypadku wszelkie koszty powrotu do domu, obciążają Uczestnika bądź jego przedstawicieli
ustawowych.

§3
Rezygnacja z udziału w kolonii

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w obozie z własnej inicjatywy, tj. z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, odstępując tym
samym od Umowy, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Forma pisemna przewidziana jest pod rygorem
nieważności.
2. Za datę odstąpienia od niniejszej umowy uznaje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do Organizatora.
3. Organizator nalicza poniesione koszty organizacyjne w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od niniejszej umowy, z przyczyn
leżących po jego stronie, a także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez Organizatora z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora w tym w szczególności z powodu:
a. niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się termin płatności
nieuregulowanej wpłaty (data uznania bankowego);
b. nieprzybycia na miejsce zbiórki, w tym przypadku za datę rezygnacji uznaje się dzień wyznaczony jako dzień zbiórki;
c. choroby lub innych przypadków losowych.
4. Organizator zwraca Uczestnikowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o faktycznie, dotychczas poniesione koszty
organizacyjne. Wysokość faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów organizacyjnych zostanie indywidualnie ustalona z
Uczestnikiem, przy uwzględnieniu rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora w związku z odstąpieniem przez Uczestnika od
niniejszej umowy.
5. Przez koszty organizacyjne Organizatora, rozumie się przede wszystkim:
a. koszty ubezpieczenia Uczestnika;
b. koszty rezerwacji miejsc noclegowych na terenie kolonii;
c. inne uzasadnione, związane z organizacją kolonii.

§4
Realizacja umowy, reklamacje

1. Wszelkie zastrzeżenia w czasie trwania kolonii Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi Organizatora.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, zastrzeżenia muszą być także zgłaszane w siedzibie Fundacji. Termin na zgłoszenie
zastrzeżeń w ten sposób mija z upływem 7 (siódmego) dnia od dnia powrotu Uczestnika do domu.
3. Zgłoszenie, o jakim mowa w ust. 2 powyżej, powinno uzasadniać oraz konkretyzować żądania Uczestnika względem Organizatora.
Organizator rozpatrzy zgłoszenie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jego otrzymania.

§5
Zmiana postanowień umowy oraz postanowienia końcowe



1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej umowy, a także do odwołania wyjazdu na kolonie i w
konsekwencji odstąpienia od niniejszej umowy, z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej. Siła wyższa
oznacza dla potrzeb niniejszej umowy w szczególności: kataklizm oraz inne wyjątkowe zdarzenia atmosferyczne, wojna, inne działania
zbrojne bądź też przygotowywanie się do wojny czy też innych działań zbrojnych, niepokoje wewnętrzne, działania władz cywilnych lub
wojskowych, postanowienia umów międzynarodowych, przepisy obowiązujące w kraju pobytu w odniesieniu do usług świadczonych przez
miejscowych usługodawców, embarga, sabotaże, epidemie, strajki, lokauty i inne zakłócenia pracownicze, szkody wynikające z działania
siły wyższej, a także wszelkie inne zakłócenia, które można w sposób uzasadniony uważać jako pozostające poza kontrolą Organizatora.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą stron niniejszej umowy i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku konieczności zmiany istotnych warunków umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik lub przedstawiciele
ustawowi Uczestnika, zostaną o takim fakcie niezwłocznie powiadomieni.
4. Po otrzymaniu powiadomienia, o jakim mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, najdalej jednak w terminie 3
(trzech) dni od momentu otrzymania takiego powiadomienia poinformować Organizatora:
a. czy przyjmuje zaproponowaną przez Organizatora zmianę do niniejszej umowy;
b. odstępuje od niniejszej umowy za niezwłocznym zwrotem wszystkich poniesionych przez siebie świadczeń.
5. Jeżeli Organizator, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony będzie dokonać zmiany istotnych warunków Umowy lub odwołania
wyjazdu na kolonie przed jego rozpoczęciem, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia powyższych
okoliczności, powiadomi o tym Uczestnika telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Uczestnik ma
prawo, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania zawiadomienia do odstąpienia od umowy bądź też do zaakceptowania
zaproponowanej mu przez Organizatora zmiany warunków umowy. Brak odpowiedzi w wyżej wyznaczonym terminie traktowany będzie
jako akceptacja nowych warunków Umowy. W razie odstąpienia od niniejszej umowy, postanowienia § 4 pkt b powyżej stosuje się
odpowiednio.
6. Podpisując niniejszą Umowę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji obozu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883) .
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie
obowiązujących.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
10. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z postanowień niniejszej umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla
Organizatora.


