
Umowa-zgłoszenie   SUMMER  CAMPS 
Letni obóz dla dzieci i młodzieży Tumiany 2018 

 
 

Organizator: 
Uczniowski Klub Sportowy SHODAN 
ul. Szolc-Rogozińskiego 4, 02-777 Warszawa 
NIP: 951-216-52-00 
tel. 794 277 730, e-mail: shodan@shodan.com.pl 
 

Uczestnik: 
imię i nazwisko ___________________________________________________________________________  

adres zameldowania  ______________________________________________________________________ 

data urodzenia ___________________________________________________________________________ 

PESEL _________________________________________________________________________________  

 

Rodzic/opiekun prawny zawierający umowę: 

imię i nazwisko ___________________________________________________________________________ 

miejsce pobytu w trakcie trwania obozu ________________________________________________________ 

telefon _________________________________________________________________________________  

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

Letni obóz dla dzieci i młodzieży Tumiany 2018 

Turnusy (właściwy turnus podkreślić): 

turnusy dwutygodniowe: I  24.06.2018 – 07.07.2018;  II  08.07.2018 –  21.07.2018  

turnusy jednotygodniowe: A  08.07.2018 – 14.07.2018 (program funny judo/fitness/breakdance); B  15.07.2018 – 

21.07.2018 (program funny judo/fitness/akrobatyka) 

 

Cena: 

turnus I lub II 2090 zł, turnus A lub B 1190 zł  

Uwaga!  Cena  nie zawiera ubezpieczenia od rezygnacji z udziału  w obozie.  

Zaleca się wykupienie ubezpieczenia zwrotu kosztów od rezygnacji z udziału.  

 

Dojazd: 

turnusy I i II transport autokarem na trasie Warszawa-Tumiany-Warszawa 

turnus A transport  autokarem na trasie Warszawa-Tumiany w dniu 08.07.2018. Odbiór Uczestnika w dniu 

14.07.2018, transportem własnym. 

turnus B transport autokarem trasie Tumiany-Warszawa w dniu 21.07.2018. Dowiezienie Uczestnika w dniu 

15.07.2018, transportem własnym. 

 

SUMMER CAMPS  (wybrany profil podkreślić): 

turnus I: do wyboru JUDO CAMP, FUN CAMP 

turnus II: do wyboru:  FUNNY JUDO CAMP, FUN CAMP(fitness/akrobatyka/breakdance) 

mailto:shodan@shodan.com.pl


 

 
Warunki płatności:  

1. płatność odbywa się w 3 ratach: turnus I lub II - 1 rata 500 zł do 31.03.2018; 2 rata 800zł do 30.04.2018; 3 rata do 790 zł do 

31.05.2018; turnus A lub B - 1 rata 500 zł do 31.03.2018; 2 rata 350 zł do 30.04.2018; 3 rata do 340 zł do 31.05.2018  

2. W przypadku Rezerwacji miejsca później niż w dniu 31.05.2018,  Klient jest zobowiązany wpłacić 100% ceny obozu w terminie 

wskazanym przez Organizatora.  

3. Niedopełnienie warunków płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane 

zgodnie z warunkami Rezygnacji. 

4. Wystawienie faktury  za dany obóz może nastąpić na życzenie Klienta w terminie najpóźniej 3 miesięcy od daty zakończenia 

imprezy.  

Rezygnacja z udziału w obozie: 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Obozie przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności 

poprzez niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki 

losowe , następuje zwrot wpłaconej  przez Klienta kwoty opłaty za obóz pomniejszonej o poniesione  koszty związane z jego 

organizacją. 

2. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie wszystkie uprawnienia przysługujące mu z tytułu 

rezerwacji, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. Przeniesienie uprawnień i  

przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym pisemnie, w terminie do 5 dni 

przed datą wyjazdu na obóz. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w 

wyniku zmiany uczestnika obozu Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.  

Realizacja programu obozu 

1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację programu obozu zgodnie z ofertą umieszczoną na stronie internetowej 

www.shodan.com.pl

2. Jeżeli w czasie trwania obozu Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu 

zawartego w ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze. 

3. W przypadku zatajenia przez Klienta dysfunkcji dziecka, które uniemożliwiają uczestniczenie w programie obozu i zmuszają 

Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na 

koszt Rodziców.  

4. W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem obozu zawartym w Karcie Kwalifikacyjnej, Organizator 

może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do odebrania na koszt 

własny Uczestnika z obozu w ciągu 24 godzin. 

5. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Organizator zastrzega sobie 

prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.  

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników, które zostały 

skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika. Rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do 

depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i zniszczenie w/w  rzeczy nie 

oddanych do depozytu przez Uczestnika.  

 

Informacje dodatkowe  

1. Obóz jest zgłaszany i zatwierdzany w Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

2. Uczestnicy mają wykupione Ubezpieczenie NNW w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy do dnia jej zakończenia  

3. Podpisując Umowę-zgłoszenie Klient oświadcza, że wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku  dziecka podczas zajęć, konkursów  i 

uroczystości organizowanych przez Organizatora oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie 

internetowej, profilu na Facebooku oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych. Podstawa prawna: 1. Ustawa o ochronie danych 

osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z  2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z  

2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).  

4. Podpisując Umowę-zgłoszenie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji od Organizatora na adres 

pocztowy a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.  

5. Zgody, o których mowa powyżej w pkt.  3 i 4 mogą być odwołane przez Klienta w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej, zastrzeżonej do celów dowodowych.  

 

 

Warszawa, dnia ______________

                                                                                                            Klient                                      Organizator


