UMOWA
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza umowa dotyczy półkolonii organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz
Uczestnika.
2. Przez Organizatora rozumie się Półkolonie na basenie s. c. NIP 7393935374 ul. Jeziołowicza 13/23
10-690 Olsztyn, REGON 385051068
3. Uczestnikiem jest osoba uczestnicząca w choćby jednych warsztatach.
§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Niniejsza umowa reguluje stosunki powstałe w związku z organizowanymi półkoloniami, pomiędzy
Organizatorem Półkolonie na basenie s. c. NIP 7393935374, ul. Jeziołowicza 13/23 10-690 Olsztyn,
a Usługobiorcą - opiekunem uczestnika:
Opiekun Uczestnika.....................................................................................................,
Uczestnik.................................................................................................. i jest integralną częścią umowy.
2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje prawny opiekun.
3. Zapisanie na półkolonie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy oraz wyrażeniem zgody na
uczestnictwo uczestnika w zajęciach programowych opisanych na stronie www.polkolonienabasenie.pl.
4. Za zapisanie Dziecka na półkolonie rozumie się wpłatę zadatku w wysokości 200 zł (za każdy turnus),
pozostała część opłaty musi być uiszczona do 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem turnusu.
5. Zapisanie się na Półkolonie na basenie zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania
regulaminu półkolonii, regulaminu Pływalni UWM przy ul. Tuwima 9 w Olsztynie oraz regulaminów
obiektów, na których realizowany jest program półkolonii.
6. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Półkolonii na basenie.
§ 3 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia autorski plan półkolonii dopasowany do tematyki zajęć.
2. Organizator zapewnia realizację programu zgodną z aktualną ofertą dostępną na stronie
www.polkolonienabasenie.pl
3. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu zbiórki do przejęcia dzieci przez
Opiekunów po zakończeniu zajęć.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, przedmioty wartościowe) pozostawione
przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich
posiadaniu.
5. Organizator ubezpiecza Zgłoszonych Uczestników Półkolonii.
§ 4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń
prowadzącego.
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w półkoloniach, Opiekun uczestnika wypełnia kartę kwalifikacyjną.
3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest podanie prawdziwych danych osobowych.
4. Opiekun niepełnoletniego uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie swoich oraz uczestnika danych
osobowych, podanych w kwestionariuszu Organizatorowi.
§ 5 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób

uprawnionych do odbioru uczestnika z półkolonii, ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie
za pisemną zgodą opiekuna.
3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia Uczestnika, w razie
potrzeby również informacji co do przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.
4. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu półkolonii w trakcie trwania.
5. Prawny Opiekun Uczestnika odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku
niewłaściwego zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun.
6. W przypadku braku subordynacji, nagannego zachowania, stwarzania zagrożenia dla innych
Uczestników, Organizator może skreślić w trakcie półkolonii Uczestnika. W takim wypadku koszty nie będą
zwrócone.
§ 6 PŁATNOŚCI
1. Uczestnik obowiązany jest opłacić półkolonie w wyznaczonym terminie przez Organizatora przed
rozpoczęciem półkolonii.
2. Płatność za półkolonie wynosi 750 zł za turnus, w przypadku większej ilości (od 2 turnusów- za każdy
turnus 725 zł).
3.Wniesienie zadatku we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w
półkoloniach. Brak wniesienia zadatku równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego Zgłoszenia.
4. Zadatek wynosi 200 zł za jeden turnus. Pozostała część opłaty musi być dokonana na 21 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem turnusu.
§ 7 REZYGNACJA Z PÓŁKOLONII
1. W przypadku rezygnacji z półkolonii z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, osoba, która
rezygnuje z półkolonii traci całkowicie wpłacony zadatek.
2. Rezygnacja z półkolonii możliwa jest jedynie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. W takim przypadku
gdy nie został przekroczony termin Organizator wypłaca Uczestnikowi opłatę pomniejszoną o zadatek.
Istnieje możliwość przeniesienia Uczestnika na inny dostępny turnus półkolonii. Dopuszcza się znalezienie
zastępstwa na miejsce Uczestnika, po akceptacji zastępstwa przez Organizatora.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Firma Półkolonie na basenie s.c.nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na terenie
pływalni oraz w miejscach, gdzie realizowany jest program zajęć.
2. W czasie trwania półkolonii organizator może fotografować i filmować zajęcia oraz warsztaty. Uczestnik
zajęć lub opiekun prawny dziecka uczestniczącego w zajęciach oświadcza, iż wyraża zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka utrwalonego w trakcie zajęć w celach
reklamowo - marketingowych firmy Półkolonie na basenie s.c.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania półkolonii
oraz interpretacji powyższego regulaminu.
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