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Umowa uczestnictwie w obozie KOLSPORT 2021 

 

Zawarta w dniu …………………………………….pomiędzy: 

Joanną Kozłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KOLSPORT Joanna Kozłowska z siedzibą w 

Gołdapi, ul. Różana 4, 19-500 Gołdap, NIP: 847-142-37-67, reprezentowana przez: Joanna Kozłowska - właściciel, 

zwaną dalej Organizatorem, 

a 

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………… 

Nr tel: …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………. 

Zwanego dalej Opiekunem. 

Dane Uczestnika: 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………….. 

Adres Zamieszkania: ……………………………………………………………………………… 

Data urodzenia: ………………………………………Wiek:……………Płeć:………………………….Nr PESEL:……………………………………… 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w obozie KOLSPORT zorganizowanym przez Organizatora, dla dzieci 

w wieku szkolnym: 7-16 lat, zwanym dalej Obozem. 

2. Obóz zostanie zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym Panorama, Kąty Rybackie, ul. Rybacka 189. 

3. Termin Obozu: 19-27.07.2021r. 

4. Liczba miejsc przewidziana dla Uczestników jest ograniczona. O możliwości zawarcia Umowy decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

§2 

1. Udział w Obozie jest odpłatny, a wszelkie płatności wynikające z zawartej Umowy dokonane zostaną przez 

Opiekuna zgodnie z zamieszonym na stronie organizatora harmonogramem. 

2. Łączna opłata za Obóz (na którą składają się koszty pobytu 1 Uczestnika wraz z transportem w dwie strony, 

zakwaterowania, wyżywienia i programu animacyjnego, ubezpieczenia NNW) wynosi 1470,00 zł (słownie: tysiąc 

czterysta siedemdziesiąt złotych) brutto lub ze zniżką dla rodzeństw, uczestników Szkoły Pływania AK i uczestników 

obozów KOLSPORT 1390,00 zł (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych) brutto. 

3. Wszelkie płatności związane z uczestnictwem w Obozie winny być dokonywane na rachunek bankowy 

Organizatora o nr BGŻ BNP PARIBAS 81 2030 0045 1130 0000 1545 9350 , dane odbiorcy: KOLSORT Joanna Kozłowska 

– przy tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko Uczestnika i nazwę wybranego wyjazdu (np. Kuba Kowalski 

obóz KOLSPORT). 

§3 

1. Uczestnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Obozie jedynie po spełnieniu następujących warunków: 

a) Opiekun dokonał wszelkich płatności wynikających z Umowy; 

b) Opiekun wypełni i dostarczy Organizatorowi wszystkie potrzebne dokumenty, 

c) Uczestnik w dniu rozpoczęcia Obozu jest zdrowy. 
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2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację Obozu w następujących obszarach: 

a) zakwaterowania w pokojach  

b) opieki nad Uczestnikiem 24godz./dobę,  

c) 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek) 

d) realizacji programu Obozu, 

e) transportu na/z Obozu, 

f) opieki medycznej. 

§4 

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Opiekun uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania 

przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z Umowy wynikających. Jednak termin nie może przekroczyć 

15.07.2021r. 

2. Opiekun może odstąpić od Umowy składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Dla zachowania 

terminu wskazanego w § 4 ust. 1 wystarczające jest wysłanie na adres Organizatora oświadczenia przed upływem 

wskazanego terminu. 

3. Wszelkie kwoty uiszczone przez Opiekuna, w przypadku skutecznego odstąpienia przez niego od Umowy, zostaną 

mu zwrócone. 

§5 

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Obozie przez Opiekuna Organizator dokona zwrotu uiszczonych już 

wpłat z zastrzeżeniem następujących warunków: 

a) jeżeli rezygnacja nastąpi najpóźniej do dnia 15.07.2021 – Organizator dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez 

Opiekuna po uprzednim potrąceniu zadatku w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta 00/100 złotych) brutto; 

b) jeżeli rezygnacja nastąpi po dniu 15.07.2021 – Organizator uprawniony jest do zachowania 100 % dokonanej 

wpłaty za Obóz. 

2. Brak uiszczenia płatności za Obóz w określonych w Umowie terminach, uprawnia Organizatora do rozwiązania 

Umowy w trybie natychmiastowym i zachowania wpłaconego zadatku. 

§6 

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnej ilości leków lub innych środków medycznych, w razie 

stosowania ich przez Uczestnika; 

2. W przypadku zachorowania lub wypadku Uczestnika, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o 

tym fakcie Opiekuna. 

§7 

Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozie: 

1. Uczestnik Obozu zobowiązany jest stosować się do postanowień „Regulaminu Obozu KOLSPORT” dla dzieci i 
młodzieży, stanowiący Załącznik nr 1 i integralną część niniejszej Umowy. 
2. W przypadku złamania przez Uczestnika Regulaminu zostanie on wydalony z Obozu, a Opiekun zobowiązuje się w 
ciągu 24 godzin odebrać dziecko z obozu na własny koszt. 
3. Opiekun poświadcza, że Uczestnik obozu nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby uczestniczyć w zajęciach obozu 
sportowego.   

§8 

Dane kontaktowe:  

1. Ze strony Organizatora: Joanna Kozłowska, tel. 503 147 952, e-mail: kolsportgoldap@gmail.com. 

2. Ze strony Opiekuna: …………………………………………………………………………….. tel. ………………………………………………………, 

email: ……………………………………………………………………………….……………………… 
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§9 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów jest KOLSPORT Joanna z siedzibą w Gołdapi ul. 

Różana 4, 9-500 Gołdap. Opiekunom przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. 

2. Opiekun niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora do 

celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod 

warunkiem, że wizerunek został utrwalony podczas prowadzenia wszelkich form zajęć prowadzonych podczas 

Obozu, w których uczestniczył Uczestnik. 

3. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 2 może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie stosownego 

oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adres Organizatora. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania 

przez stosownego oświadczenia woli. 

§10 

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. Załączniki do 

umowy stanowią jej integralną część. 

 

Opiekun uczestnika                                                                                                                                             Organizator 

 

………………………………………………                                                                                             ……………………………………………… 

(data i podpis)          (data i podpis) 

 

 


