Umowa uczestnictwa w obozie taneczno-wypoczynkowym
FREE MIND 2017 – Poronin
Zawarta w Warszawie, dnia ……………….………….. r. pomiędzy:
Studiem Tańca FREE MIND Honorata Kózka, ul. Chrościckiego 83/93,
02-414 Warszawa, reprezentowanym przez: Honoratę Kózka
zwaną dalej Organizatorem
a ………………………………………, zamieszkałym w ………………………………,
przy ul…………………………………………………………………………………………
legitymującym się dowodem osobistym o numerze…………………………………….,
reprezentującym oraz będącym rodzicem lub prawnym opiekunem
………………………………………………………………………………
zwanym dalej Uczestnikiem o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo Uczestnika w obozie
taneczno-wypoczynkowym FREE MIND 2017 – Poronin, w okresie
od 12.07.2017 - 21.07.2017, zwanym dalej „Obozem”.
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu zgodnie z podanym programem
(program zajęć i szczegóły atrakcji dostępne na stronie: www.oboztaneczny.pl).
§2
Warunki płatności
1. Całkowity koszt Obozu wynosi 1950zł (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
- > Przy dokonaniu wpłaty całości kwoty za Obóz do dnia 15.04.2017r. uczestnikowi zostaje
udzielony upust w kwocie 251zł, a zatem koszt całkowity dla tych uczestników wynosi 1699zł
(słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
- > Przy dokonaniu wpłaty całości kwoty za Obóz do dnia 15.05.2017r. uczestnikowi zostaje
udzielony upust w kwocie 151zł, a zatem koszt całkowity dla tych uczestników wynosi 1799zł
(słownie: tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
Dodatkowe zniżki:
- "stały bywalec" - 5% zniżki dla osób, które min. 2 razy były na Obozie Tanecznym FREE MIND.
( Zniżkę wyliczamy od ceny obowiązującej w danym terminie, zatem przy wpłacie
do dnia 15.04.2017 kwota do zapłaty ze zniżką „stały bywalec” to 1614,05 zł,
a do dnia 15.05.2017 kwota do zapłaty to: 1709,05 zł)
- " zniżka rodzinna" - 10% zniżki przy zapisie drugiego dziecka,
- 15% zniżki przy zapisie trzeciego dziecka
(zniżkę wyliczamy od ceny obowiązującej w danym terminie)
2. Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę uczestników jest:
- wypełnienie formularza zapisowego na stronie: www.oboztaneczny.pl (zakładka: ZAPISZ SIĘ)
- wpłata zadatku w kwocie 400zł. Zadatek jest bezzwrotny, ze względu na koszty rezerwacyjne
poniesione przez Organizatora
- oddanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej, podpisanej umowy oraz regulaminu,
najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017.
Pozostałą należność, należy wpłacić:
- dla osób korzystających z upustów – do dnia 15 kwietnia 2017 lub do 15 maja 2017
- dla osób nie korzystających z upustu – do dnia 15 czerwca 2017
na konto bankowe Studia Tańca FREE MIND.

UWAGA! NOWY „obozowy” numer konta!
ING 39 1050 1924 1000 0092 2985 7496
w tytule przelewu umieszczając :
imię nazwisko uczestnika, nr telefonu, Obóz Taneczny Poronin 2017
3. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem
z listy uczestników Obozu.
4. Nie wykorzystanie przez uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych
programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz
lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.
5. Koszty rezygnacji z obozu:
- do 31 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest kwota 700zł, pomijając koszt
wynikający z §2 pkt.3
- przy rezygnacji krótszej niż 31 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 100% ceny.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn
od niego niezależnych. Jeśli uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach
nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się,
że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
§3
Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator w ramach Obozu zapewnia:
a) Zakwaterowanie w pokojach mieszkalnych 3,4, 5-cio osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym w Ośrodku Wypoczynkowym „LIMBA”, w miejscowości Poronin
(www.limba-poronin.pl)
b) Wyżywienie - 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, deser, kolacja + suchy prowiant
na drogę powrotną
c) Opiekę wychowawców (od momentu przejęcia dzieci od rodziców/prawnych opiekunów
w wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich
rodzicom/prawnym opiekunom), opiekę medyczną (wykwalifikowana pielęgniarka,
lekarz na każde wezwanie), opiekę ratownika WOPR w trakcie zajęć nad wodą
d) Transport - Organizator zapewni przejazd na obóz dla uczestników. Miejsce wyjazdu –
Warszawa lub Zielona Góra (12.07.2017). Proponowana godzina i dokładne miejsce
wyjazdu zostaną potwierdzone na 14 dni przed planowanym wyjazdem. Transport
odbywać się będzie autokarem (wyposażonym w klimatyzację, regulowane fotele, pasy
bezpieczeństwa). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niestawienie się
uczestnika w miejscu zbiórki w określonym czasie. W przypadku problemów z dojazdem
na miejsce zbiórki należy niezwłocznie kontaktować się, dzwoniąc na numer
tel. alarmowego - tel. 535-836-836.
Godzina wyjazdu oznacza godzinę odjazdu autokaru, proszę przyjść na miejsce zbiórki
ok. 30 min wcześniej. Podana godzina wyjazdu i powrotu jest orientacyjna i może ulec
zmianie ze względu na korki czy warunki pogodowe.
e) Ubezpieczenie - Uczestnik zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych
wypadków na czas trwania obozu przez Organizatora. Jeśli uczestnik jest osobą
niepełnoletnią, w razie wypadku lub nagłej choroby, rodzice zostaną powiadomieni
na adres i telefon wg danych podanych w karcie kwalifikacyjnej.
Ubezpieczenie od NNW posiada sumę gwarantowaną – 20.000zł.
f) Zajęcia taneczne - 4 razy dziennie (rano, popołudniu, wieczorem) po 60min.
g) Gry i zabawy - w zależności od warunków pogodowych, opisane w programie
h) Zajęcia taneczne - prowadzone przez zaproszonych instruktorów – Mateusz Sobecko,
Joachim Uetake, Michał Kaźmierczak, Karolina Zielonka, Magdalena Romanowska,
Izabela Kałużny, Aleksandra Charabin, Julita Juzyszyn, Patrycja Michta, Honorata Kózka,
Małgorzata Bartecka, Magda Kapuścińska, Paulina Mrozińska.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów na tej samej lub podobnej klasy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
spowodowane nie przestrzeganiem zasad i uwag prowadzących oraz opiekunów. Organizator obozu
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestnika spowodowany udziałem
w zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia informacji o wadach wrodzonych, przebytych
chorobach lub urazach uczestnika lub podaniem nieprawdziwych informacji, a także
nieprzestrzeganiem przez Uczestnika poleceń opiekunów, kadry obozu i prowadzących zajęcia.

§4
Prawa i obowiązki Uczestnika
12

13

14.

Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
a) wypełniania poleceń instruktorów [prowadzących zajęcia] i wychowawców
b) przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
c) przestrzegania higieny osobistej i dbania o porządek w budynku
oraz na terenie całego ośrodka
d) przestrzegania godziny ciszy nocnej od 22.00 - 7.00 – po tej godzinie zabronione jest
przebywanie poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy
e) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków
odurzających
f) Uczestnik obozu nie może oddalić się od miejsca pobytu bez opieki lub zgody
wychowawcy
Za nieprzestrzeganie punktu 12 umowy uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo
odsunięty od zajęć, z jednoczesnym poinformowaniem rodziców/opiekunów.
W szczególnych wypadkach decyzją kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie
usunięty z obozu. W takim przypadku rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany
w ciągu 48 godzin do zabrania uczestnika na koszt własny, bez zwrotu opłaty za obóz.
Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice
lub prawni opiekunowie (odpowiedzialność finansowa).

§5
Postanowienia końcowe
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze stron.

……...................................................................................
(data, podpis rodzica/prawnego opiekuna Uczestnika)

…..................................................................
(pieczęć, podpis Organizatora)

*Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, wyrażam zgodę na zachowanie i
przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów marketingowych.
Tak
Nie

