UMOWA O ORGANIZOWANIE
PÓŁKOLONII DLA DZIECI
zawarta w Poznaniu, dnia ……….2020 roku pomiędzy:
TIME4YOU Sp. z o.o. w Poznaniu NIP: 7822659450; REGON: 365863043
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu pana Michała Laskowskiego, zwanej dalej
Organizatorem
a
Panią/-em ______________________________________
legitymującą/-ym się dowodem osobistym serii nr _____________________________
zamieszkałą/-ym w ______________________ przy ul.___________________________
nr tel. _______________________ adres e-mail ________________________________
działającym jako przedstawiciel ustawowy w imieniu i na rzecz małoletniej/-go uczestnika:
imię i nazwisko

zwaną/-ym dalej Klientem.

data urodzenia

PESEL

§1
1. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji półkolonii zgodnie z ofertą.
Organizator prowadząc zajęcia sportowe w ramach Półkolonii działa we współpracy z
instruktorami i trenerami.
2. Półkolonie zgłoszone są do Kuratorium Oświaty.
3. Uczestnicy półkolonii są objęci ubezpieczeniem.
3. Zawarcie umowy następuje po wpłaceniu należności wynikającej z niniejszej umowy.
§2
Klient podpisując niniejszą umowę zgadza się na udział reprezentowanego przez niego
uczestnika w Półkoloniach prowadzonych przez Organizatora za opłatą oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie oraz regulaminie, będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
§3
Klient oświadcza, że jako przedstawiciel ustawowy małoletniego uprawniony jest do wydania
zgody małoletniemu na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Organizatora oraz
uwieczniania i udostępniania wizerunku (stanowiący załącznik nr 2).
§4
Strony
zgodnie
ustalają,
że
niniejsza
umowa
obejmuje
uczestnictwo
małoletniego/małoletnich w zajęciach sportowych i edukacyjnych prowadzonych przez
Organizatora w ramach Półkolonii. W ramach w/w zajęć zagwarantowane jest wyżywienie,
składające się z drugiego śniadania i obiadu oraz podwieczorku. Strony ustalają również, iż
bez zawarcia odrębnej umowy żadna osoba trzecia nie może wejść na jego/ich miejsce.

§5
1. W celu rezerwacji terminu półkolonii wymagane jest uiszczenie bezzwrotnej zaliczki w
wysokości 100 zł. Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
turnusu.
2. Z tytułu uczestnictwa małoletniego w półkoloniach Klient zobowiązany jest uiścić
należność 590 zł (pięćset dziewięćdziesiąt zł) brutto – co stanowi koszt uczestnictwa w
wybranym turnusie półkolonii tj. w terminie 17-21.08.2020
3. Rabaty:
- przy zapisaniu rodzeństwa – drugie i każde kolejne dziecko: 50 zł rabatu
- przy zapisaniu dziecka na kolejny turnus półkolonii: 50 złoty rabatu
Rabaty się nie sumują.
4.Płatność następować będzie przelewem na rachunek bankowy:
TIME4YOU Sp. z o.o. w Poznaniu
ul. Bobrownicka 22a, 61-306 Poznań
nr konta: 93 1090 1359 0000 0001 3366 3530
W tytule wpłaty należy podać “imię i nazwisko uczestnika oraz półkolonia 2020 rok”

*W przypadku płatności przelewem należy przesłać potwierdzenie zapłaty na adres:
polkolonia@pasjokreacja.pl.
5. Rezygnacja z udziału w półkolonii, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, wymaga
formy pisemnej. Zgłoszenie rezygnacji, po uiszczeniu całej opłaty za turnus półkolonii, w
terminie 7 dni przed rozpoczęciem turnusu skutkuje zwróceniem kwoty za turnus bez
zaliczki. Po upływie tego terminu należność nie zostanie zwrócona.
6. Nieobecność małoletniego na zajęciach, jeżeli nie będzie zawiniona przez Organizatora,
nie stanowi podstawy do roszczenia o zwrot części wynagrodzenia. Zajęcia w ramach
półkolonii, które nie odbędą się z powodu siły wyższej zostaną przeprowadzone w terminie
późniejszym, umówionym z Klientem.
7. Klient zobowiązany jest przeprowadzić uczestnika na zajęcia i odebrać po zajęciach
prowadzonych w ramach Półkolonii.
8. Klient zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowie Uczestnika półkolonii
oraz oświadczenie o możliwości wykorzystywania wizerunki Uczestnika.
§6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty należące do
uczestników półkolonii (np. telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, laptopów,
tabletów, odtwarzaczy muzyki).
§7
Warunkiem koniecznym odbywania się zajęć jest zebranie się grupy minimum 25 osób i
uiszczenie opłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty wg zasad opisanych w § 5 Organizator
ma prawo do odmowy udziału w półkoloniach do czasu uregulowania opłaty przez Klienta.
§8

Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym wyłącznie w przypadku
rażącego naruszenia przez Klienta lub reprezentowanego przez niego małoletniego
warunków niniejszej umowy oraz nieprzestrzegania regulaminu „Półkolonii ”. W przypadku
rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, Organizator zwraca wynikłą z formy płatności
nadpłatę, o której mowa w § 5.
§9
1. Klient zobowiązuje się wyposażyć małoletniego we właściwy strój i obuwie sportowe.
2. Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 im. J. Drwęskiego. Szkoła
Mistrzostwa Sportowego ul. Jarochowskiego 62 w Poznaniu.

§ 10
Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział w całym programie, stosować się do
poleceń wychowawców i opiekunów, przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie
Szkoły Podstawowej nr 69 w Poznaniu w której odbywa się półkolonia i pokryć ewentualne
szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na terenie obiektu lub w innych miejscach, nie
przeszkadzać innym w wypoczynku oraz utrzymywać w porządku i czystości miejsce
odbywania półkolonii. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych
przypadkach uczestnik może zostać usunięty z półkolonii bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
§ 11
Wszystkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów
mogących wyniknąć z niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w
Poznaniu. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez wnoszenia zastrzeżeń.

__________________
ORGANIZATOR

___________________
KLIENT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Półkolonii w celach: komunikowania
się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w umowie adres e-mail
Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych Klientów.

