Szczecin, dnia…………………………………

UMOWA – ZGŁOSZENIE NA PÓŁKOLONIĘ
§1
Umowa zawarta pomiędzy:
Uniwersytet Pływacki Marcin Janiak a rodzicem ……………………………………………………………………………..
będącym(ą) opiekunem prawnym dziecka.........................................................................................zwanym dalej usługobiorcą.
Termin pobytu dziecka na półkolonii TURNUS ..... od ....................................................
§2
Przedmiotem umowy jest pobyt dziecka zwanego dalej uczestnikiem na PÓŁKOLONII LETNIEJ
organizowanej w Szkole Podstawowej Nr 7 ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin w terminie:
TURNUS I 02-06.08.2021r.
TURNUS II 09-13.08.2021r.
TURNUS III 16-20.08.2021r.
Koszt pobytu dziecka na półkolonii letniej wynosi 580 zł.
§3
Niniejsza umowa wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika stanowią integralną część umowy o udział w półkolonii.
§4
Stronami umowy są organizator i rodzic/opiekun prawny uczestnika. Rodzic opiekun prawny uczestnika podpisuje umowę
i kartę kwalifikacyjną, którą wypełnia i dostarcza organizatorowi.
Karta kwalifikacyjna może być dostarczony organizatorowi najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii.
§5
Rodzic/opiekun zobowiązuje się do uiszczenia pełnej kwoty w wysokości 580 zł za wypoczynek. Powyższa kwota obejmuje:
opiekę dziecka, realizację programu zgodnie z ofertą, codziennie ciepły posiłek.
§6
Organizator nie zapewnia biletów komunikacji miejskiej. Podczas realizacji programu rodzic zobowiązuje się do zapewnienia
dla dziecka SKA i/ lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów lub zapewnieniem biletów na
czas podróży.
§7
Rodzic zobowiązany jest do dowiezienia uczestnika półkolonii we wskazane miejsce zbiórki jak i punktualne odbieranie
dziecka.
§8
Warunkiem udziału w półkolonii jest wpłata zaliczki w wysokości 200 zł. Pozostałą kwotę należy uiścić na 30 dni przed
rozpoczęciem półkolonii.
§9
Wpłat należy dokonać w Biurze Szkoły Pływania - Pływalnia Akademii Morskiej ul. Starzyńskiego 9a, I piętro
Marcin Janiak ul. Policka 60A/1, 71-837 Szczecin.
§10
Rodzic/Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z ofertą, programem półkolonii i akceptuje wszystkie jej zapisy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§11
Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie dziecka w trakcie trwania półkolonii oraz zamieszczania tych materiałów na
stronie internetowej do celów marketingowych Uniwersytetu Pływackiego.
§12
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron i wyrażona będzie na piśmie.

………………………………………
data i podpis organizatora

……………………………………………
data i podpis klienta

Oświadczenie:
Ja niżej podpisany/-a jako rodzic/opiekun prawny uczestnika półkolonii oświadczam, że syn/córka nie posiada
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach zawartych w programie wyjazdu oraz przez cały czas trwania półkolonii
uczestnik podporządkuje się zaleceniom i wskazówkom wychowawców.
Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej zgłoszeniu – umowie własnoręcznym podpisem.
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 13ust.1 i stt2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Oświadczenie:
Oświadczam, iż uczestnik półkolonii nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest
Uniwersytet Pływacki, emai: info@uniwersytetplywacki.pl
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj.: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

………………………………………..
Data i podpis organizatora

………………………………………………………………..
Data i podpis rodziców/opiekuna prawnego

