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UMOWA 

UCZESTNICTWA W OBOZIE 
SPORTOWO - REKREACYJNYM 

(INDYWIDUALNA \ GRUPOWA) 
 
Pomiędzy 
Tenis Club Piter Play Piotr Błaszczyk, ul. Szkolna 25A, 88-400 Żnin; 
Wykonanie: Piotr Błaszczyk; 
NIP: 558 161 27 52; 
Regon: 340256911; 
nr 273 w Rejestrze Organizatorów Turystyki i PUNPUT Marszałka Województwa  
Kujawsko – Pomorskiego; 
Certyfikat UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji S.A. o numerze gwarancji 
ubezpieczeniowej 1458795963; 
Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty nr 1594/KUJ/2022-Z; 
 
zwanym dalej Organizatorem, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………, zwanym dalej Klientem. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi organizacji wypoczynku dla 
uczestnika/ów: 

 

 
§ 2 

Termin, miejsce i cena realizacji imprezy turystycznej 
1. Termin realizacji umowy: 14.01.2022 – 21.01.2022 roku 
2. Miejsce pobytu docelowego:  

Dom Gościnny „Franuś”, ul. Kaniówka 21, 34-405 Białka Tatrzańska; 
Dom Wypoczynkowy „u Pietrasa”, ul. Kaniówka 23, 34-405 Białka Tatrzańska; 

3. Cena:  

• 1899,00 zł/os. (obóz narciarsko-snowboardowy + transport autokarem)  
 

§ 3 
Sposób i warunki realizacji umowy 

1. Cena za imprezę turystyczną obejmuje: 
o ubezpieczenie NNW UNIQA, 
o 7 noclegów w Białce Tatrzańskiej ze śniadaniem i obiadokolacją, 
o opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, 
o program narciarsko-snowboardowy dla dzieci i młodzieży i dorosłych, 
o wypożyczenie sprzętu narciarskiego / snowboardowego, 
o transport autokarowy, 

 
2. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi w dniu wyjazdu wymaganej 

dokumentacji:  
karta kwalifikacyjna, umowa, formularz informacyjny do umowy, 
oświadczenie Rodzica i zgody.  
Dokumentacja ta musi zawierać aktualny i faktyczny stan zdrowia  
oraz dane uczestnika. 

3. Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem  
przez Zamawiającego postanowień regulaminu obozu oraz OWU.  

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, stanowią integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 4 

Warunki płatności 
1. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztu organizacji obozu dla uczestnika/ów 

w kwocie: 
• 1899,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1, w ten 
sposób, że do dnia 26 listopada 2021r. wpłaci zadatek w kwocie:  

• 600,00 zł (słownie: sześćset złotych), a pozostałą część kwoty, tj. 1299,00 zł 
(słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) do dnia  
3 stycznia 2022r., do rąk Organizatora za pokwitowaniem lub na rachunek 
bankowy Organizatora nr 41 1050 1139 1000 0092 4770 4951,  
ING Bank Śląski S.A. 

 

§ 5 
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Organizator ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy liczba zgłoszonych 
uczestników obozu będzie mniejsza niż 15 osób.  

2. Organizator ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności powodujących brak możliwości realizacji przedmiotu 
umowy, z zastrzeżeniem zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich uiszczonych 
kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy. 
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3. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym  
w trakcie jej realizacji i usunąć uczestnika z obozu na koszt Zamawiającego,  
jeżeli uczestnik nie przestrzega regulaminu obozu, działa ze szkodą dla innych 
uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. 
Zamawiającemu nie przysługuje w takim wypadku zwrot ceny za obóz. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy.  
W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty faktycznie 
poniesione przez Organizatora w związku z realizacją niniejszej umowy,  
a Organizator zatrzymuje zadatek wpłacony przez Zamawiającego, 
chyba że Zamawiający wskaże innego uczestnika obozu w zastępstwie. 
 

§ 6 
Odpowiedzialność stron 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zniszczone  
lub utracone w czasie trwania obozu. 

2. Zamawiający zgadza się na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych 
przez uczestnika w trakcie trwania obozu. 

3. Zamawiający deklaruje za siebie oraz za innych uczestników, w imieniu których 
dokonuje płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznał się z ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia NNW UNIQA. 

§ 7  
Polityka prywatności 

1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Zamawiającego 
oraz uczestnika/ów obozu w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy, zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.  

2. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika/ów obozu będą przekazywane 
innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.  

3. Zamawiający ma prawo dostępu do treści przetwarzanych danych  
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi  
do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Dane osobowe Zamawiającego i uczestnika/ów obozu będą przechowywane przez 

okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez 
obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.  

5. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na udostępnianie zdjęć  
i filmów zawierających wizerunek uczestnika/ów obozu na stronie internetowej 
Organizatora, w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych. 

6. Zamawiający wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na podejmowanie decyzji przez 
kierownika lub opiekunów obozu związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami 
operacyjnymi uczestnika obozu, w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie zna przeciwwskazań zdrowotnych do udziału 
uczestnika/ów w obozie narciarsko-snowboardowym. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 

ze stron. 
 

§ 9 
Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz 

których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy  
otrzymałem/otrzymałam*  Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże 
Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  zatwierdzone uchwałą Zarządu 
nr 1/30/08/2018  z dnia 30.08.2018 wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, 
jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją 
rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników,  
że akceptuję te warunki ubezpieczenia. 

Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz 
których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem niniejszej umowy  
otrzymałem/otrzymałam* Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych 
przez UNIQA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., będącej 
administratorem moich danych osobowych oraz danych tych osób, podanych we Wniosku  
o ubezpieczenie, która będzie przetwarzała te dane w celu zawarcia i wykonania umowy 
ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie, jednak 
przyjmuję do wiadomości, że ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy ubezpieczenia na 
mój rachunek i na rachunek ww. osób.  Przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych 
oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 
14.01.2022 rok                      14.01.2022 rok 
           
  

          
 
 
…………………………………………………………             

Data i podpis Zamawiającego     
      (uczestnika\rodzica\opiekuna prawnego)                       Data i podpis Organizatora         

*niewłaściwe skreślić 


