
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH

1. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.1. Rodzic (opiekun prawny) uczestnika obozu podpisuje umowę świadomie i dobrowolnie oraz wyraża zgodę na uczestnictwo 
dziecka we wszystkich zajęciach obozu.
1.2. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie niniejszej umowy oraz dostarczenie podpisanej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika.  
1.3. Za każdą zawinioną przez dziecko szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka.  
1.4. Zwroty kosztów obozu:
w przypadku dyscyplinarnego usunięcia, tj. na skutek rażącego nieprzestrzegania Regulaminu uczestnika z obozu nie są zwracane 
żadne koszty pobytu na obozie.
W razie rezygnacji uczestnika z pobytu na obozie na 31 dni przed jego rozpoczęciem Organizator nie zwraca pobranej zaliczki.  
W razie rezygnacji uczestnika z pobytu na obozie na 20 do 8 dni przed jego rozpoczęciem Organizator zatrzymuje kwotę w 
wysokości 50% całkowitej ceny obozu.
w razie rezygnacji uczestnika z pobytu na obozie na 7 dni przed jego rozpoczęciem Organizator nie zwraca kosztów ceny obozu.  
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania obozu (np. z powodu wcześniejszego 
wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego itp.)
Uczestnik ma prawo do odstąpienia swojego miejsca na Obozie innej osobie. 
1.5. W przypadku nieodbycia się obozu z przyczyn ,,wyższych” (klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, zbyt mała liczba 
uczestników), każdy uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty bez odsetek, najpóźniej 7 dni od planowanego dnia rozpoczęcia 
obozu.
1.6. W ramach niniejszej umowy uczestnik ma zapewnione:, noclegi, całodzienne wyżywienie, profesjonalną opiekę wychowawców, 
ratownika i kierownika, ubezpieczenie NW oraz realizację programu który jest załącznikiem do umowy.  
 
2. WARUNKI REZERWACJI
2.1. Wstępnej Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub wysyłając e-mail na adres
2.2. Rezerwacja Wstępna ważna jest do 7 dni od momentu zgłoszenia.
2.3. Potwierdzeniem Rezerwacji Wstępnej jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% pełnej kwoty imprezy. 
2.4. Dopełnieniem Rezerwacji Wstępnej jest dostarczenie do biura podpisanej przez Rodzica/Opiekuna umowy zgłoszenia oraz 
Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika (obie strony) zgodnie z formularzem. Formularz karty do pobrania znajduje się na stronie 
internetowej Podpisaną Kartę Kwalifikacyjną można dostarczyć do Biura osobiście, przesłać faxem lub w formie elektronicznej 
(skan), ewentualnie za pośrednictwem Poczty Polskiej Oryginał karty należy zabrać ze sobą na obóz.
2.5. Wszystkie zmiany i uwagi dotyczące Rezerwacji oraz wyjazdu będą uwzględniane jedynie w momencie, gdy zgłaszane są przez 
Rodziców lub Prawnych Opiekunów Uczestnika  
 
3. WARUNKI PŁATNOŚCI
3.1. Zaliczka wpłacana jest zgodnie z Warunkami Rezerwacji  
3.2. Pozostała część należności za obóz powinna być uiszczona nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu.  
3.3. Brak wpłaty w określonym terminie będzie rozumiane jako rezygnacja z obozu.  
 
4. INFORMACJE DODATKOWE
4.1. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy do dnia jej 
zakończenia.  
4.2. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując Kartę 
Kwalifikacyjną wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych 
osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji ofert oraz w celach 
marketingowych przez  a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.  
4.3. Podpisanie niniejszego dokumentu stanowi zawarcie umowy pomiędzy firmą EKSPEDYCJA-Kamila Radwan a rodzicem / 
opiekunem dziecka w świetle przepisów kodeksu cywilnego

………………………………………. 
Miejscowość, data i podpis 

www.kolonieiobozy.net


