
Umowa uczestnictwa w obozie sportowo-tanecznym 
Elita Summer Camp 2018- Hucisko 

 

Zawarta w Krakowie, dnia ................................. r. pomiędzy:Elita Jakub Krzak, 
ul. Myślenicka 133, 30-399 Kraków, reprezentowanym przez: Jakub Krzak zwanaym 
dalej Organizatorem , a ......................................................................................, 
zamieszkałym w ...................................., przy 
ul.................................................................................................... legitymującym się 
dowodem osobistym o numerze lub nr pesel ..........................................., 

będącym rodzicem lub prawnym opiekunem 
.......................................................................................... zwanym dalej Uczestnikiem o 
następującej treści: 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo Uczestnika w obozie sportowo-
tanecznym Elita Summer Camp 2018-Hucisko, w okresie od 25.06.2018 - 04.07.2018, 
zwanym dalej „Obozem”.�Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu 
zgodnie z podanym programem 

(program zajęć i szczegóły atrakcji dostępne na stronie: www.taniec-elita.pl). 

§2 

Warunki płatności 

1. Całkowity koszt Obozu wynosi 1499 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta 
dziewiećdziesiąt dziewięć złotych). 

Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę uczestników jest: 

-wypełnienie formularza zapisowego na stronie: www.taniec-elita.pl , wpłata zaliczki w 
kwocie 299zł do 01.06.2018r. Zaliczka jest bezzwrotna, ze względu na koszty 
rezerwacyjne poniesione przez Organizatora  

-oddanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej, podpisanej umowy oraz 
regulaminu, najpóźniej do dnia 24 czerwca 2018. Pozostałą należność, należy wpłacić do 
dnia 20.06.2018 

 
2.Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy 
uczestników Obozu.  



3.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.  

4.Koszty rezygnacji z obozu:  

  ��do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest kwota 299 zł  

  ��przy rezygnacji krótszej niż 15 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 
 100% wpłaty.  

5.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 2-5 - osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym w Ośrodku Orle Gniazdo w Hucisku (www.orlegniazdo.pl) 

b) Wyżywienie - 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja 

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 (Ratownik po kursie Pierwszej 
pomocy kwalifikowanej, lekarz na każde wezwanie) 

d) 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 

e) Zajęcia taneczne – podział na grupy ( wiekowe i umiejetnosciowe). 

f) Gry i zabawy - w zależności od warunków pogodowych, opisane w programie  

g) Zajęcia taneczne - prowadzone przez instruktorów klubu tańca Elita oraz 
zaproszonych instruktorów 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe 
wypadki spowodowane nie przestrzeganiem zasad i uwag przez instruktorów i 
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 i podaniem nieprawdziwych informacji, a także nieprzestrzeganiem przez 
Uczestnika poleceń opiekunów i instruktorów prowadzących zajęcia 

§4  

Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. 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 

2. Za nieprzestrzeganie punktu 1 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. 

3. 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                                         *niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych Klienta oraz małoletniego Uczestnika jest Jakub 
Krzak, prowadzący działalność gospodarczą pn.ELITA Jakub Krzak ul. Myślenicka 133, 
30-698 Krakow. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika przez 
Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejszej 
umowy. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych Klienta i małoletniego 
Uczestnika oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta oraz małoletniego 
Uczestnika przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, w celu 
rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów Organizatora, w tym marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora 
oraz w celach statystycznych. Dane osobowe Klienta i Uczestnika zostaną przekazane 
przez Organizatora Ubezpieczycielowi w celu objęcia Uczestnika odpowiednim 
ubezpieczeniem. 
Klient oświadcza, iż w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy 
małoletniego Uczestnika wyraża zgodę na:  

- przekazanie danych osobowych małoletniego Uczestnika Ubezpieczycielowi celu 
objęcia Uczestnika odpowiednim ubezpieczeniem NNW oraz realizacji świadczeń 
ubezpieczeniowych;  

- utrwalanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w trakcie imprezy 
turystycznej w celu przygotowania relacji zdjęciowej z obozu, w tym na 
udostępnienie zdjęć z obozu na stronie internetowej Organizatora i w materiałach 
promocyjnych Organizatora;  

- otrzymywanie od Organizatora informacji marketingowych podanych w 
niniejszej umowie. 

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



 
Pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz klientów 

 
Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) 
ELITA Jakub Krzak, ul. Myślenicka 133, 30-698 Kraków, działając jako organizator 
turystyki/przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych* 
posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i 
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych 
Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/3/2017 potwierdza posiadanie 
zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie: 
Ø pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, 
obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w 
uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy 
organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu, 
Ø pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą 
opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub 
przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, 
które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa 
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została 
lub nie zostanie zrealizowana, 
Ø pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną 
odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy 
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części 
usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących 
organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 04.178.604 
wystawionej przez: AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji 
S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przy ul. Chłodnej 51 
1. Gwarancja/umowa ubezpieczenia jest ważna w okresie od dnia 18.01.2018 do dnia 
17.01.2019 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz 
umowy o powiązane usługi turystyczne* zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, 
chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie. 
2. Suma gwarancyjna wynosi: 31.272,75 pln 
3. Oryginał gwarancji/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, 
radcę prawnego lub notariusza* znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z 
siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-
017 Kraków). 
4. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub 
upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na 
pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do 
kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli 
organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 
turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. 



5. Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie 
niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa 
zgłoszenie do Gwaranta/Ubezpieczyciela. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres 
do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub 
w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a 
organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych 
usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca 
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; 
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego 
nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub 
usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający 
nabywanie powiązanych usług turystycznych; 
c) oświadczenie podróżnego: 
Ø stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę 
ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o 
określonej wartości, 
Ø zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia 
finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia. 
6. W przypadku gdy gwarancja/umowa ubezpieczenia, okażą się niewystarczające na 
pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do 
kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe 
wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11. 
7. ELITA Jakub Krzak potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej 
wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 


