UMOWA
warunków uczestnictwa w Obozie Letnim
Dnia __________ 2020 w Krakowie, pomiędzy CJO Liberation, ul. Skwerowa 38/4, 30-317 Kraków
zwanej dalej Organizatorem a
Rodzicem/ Opiekunem ____________________________________________________________
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej)

Dane uczestnika
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………...
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………...
PESEL: ……………………………………………………………………………………...
Zgłoszenie na obóz : 21.08-31.08.2020
Koszt uczestnictwa w obozie : 1750 zł
Zaliczka dla obozu : 400 zł do 15.05.2020
Pozostała należność : do 30.06.2020
*Posiłki wegetariańskie:

tak □

nie

□

*właściwe zaznaczyć

została zawarta następująca umowa:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia letniego obozu językowego zgodnego z programem podanym w ofercie
obozu.
Obowiązkiem uczestnika jest uiszczenie kosztów Obozu w terminie wskazanym przez Organizatora.
Organizator zapewnia w trakcie trwania obozu zajęcia programowe, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz
całodobową opiekę wychowawczą (od momentu przejęcia dzieci od rodziców/opiekunów w wyznaczonym miejscu
zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom/opiekunom).
Przed podpisaniem niniejszej umowy Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się Regulaminem, który znajduje
się w dalszej części umowy i stanowi jej integralną część.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi
zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.

……………………..…………….
(podpis Organizatora)

……………..…………………………
(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna)

REGULAMIN
1.

Organizatorem letniego Obozu Językowego jest CJO Liberation , prowadząca zajęcia językowe dla dzieci i
młodzieży w wieku 6-18 lat, na terenie Szkół Podstawowych. Nadrzędnym celem Organizatora jest zapewnienie
Uczestnikom obozu jak najlepszego odpoczynku oraz zorganizowanie programu obozu tak, aby Uczestnicy
kreatywnie wykorzystali każdą chwilę podczas trwania obozu.

2.

Rezerwacja miejsca następuje poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty z Organizatorem obozu, dostarczenie
podpisanej Umowy wiążącej Strony oraz wpłacenie zaliczki określonej w Umowie na konto bankowe (nr konta: 29
1020 2892 0000 5902 0020 2804, w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz numeru
szkoły do której uczęszcza).

3.

Kwalifikującą kartę obozową należy dostarczyć najpóźniej do dnia 15.06.2020 r.

4.

Rezygnacje z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub mailowo. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.

5.

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości
kosztów rzeczywiście poniesionych do chwili doręczenia/ wysłania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub
zmianie terminu imprezy:
a)
b)
c)
d)

e)

po dniu 30.05.2020 wniesiona zaliczka przepada
po dniu 30.06.2020 zostaje zwrócone 40% kosztu obozu
po dniu 20.07.2020 nie zwracane są koszty obozu
nie pobiera się kosztów rezygnacji, w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od
umowy, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże Organizatorowi osobę spełniającą
wszelkie warunki udziału w obozie, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z
zawartej umowy
szczególne przypadki losowe powodujące rezygnację będą rozpatrywane indywidualnie.

6.

Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie
może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystane
usługi.

7.

Organizator ma prawo odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego minimum
uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych
instytucji.

8.

Postanowienia regulaminu mają zastosowanie zarówno do Uczestników obozu oraz odpowiednio kadry jak i innych
osób przebywających na obozie.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników nie oddane
w depozyt opiekunom.

10. Wszelkie informacje dotyczące obozu są zawarte na stronie internetowej (www.liberation2.pl/wyjazdy) co najmniej
20 dni przed planowanym obozem.

Oświadczamy, że w związku z tym, że Organizator, chcąc utrwalić przebieg oraz atmosferę imprezy, zamierza dokumentować ją
w formie zdjęć lub krótkich filmów, wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora w katalogach, na stronach
internetowych lub w innych materiałach promocyjnych wizerunku Uczestnika imprezy, utrwalonego w związku z imprezą w
formie zdjęciowej lub w formie krótkich filmów.
………………………………………………..
(data, podpis Rodzica/ Opiekuna)

