Szczecin, dnia…………………………………

UMOWA
§1
Umowa zawarta pomiędzy: Uniwersytet Pływacki Marcin Janiak a …...……………………………………………będącym(ą)
opiekunem prawnym dziecka.........................................................................................zwanym dalej usługobiorcą.
Termin pobytu dziecka turnus ..... od ....................................................
§2
Przedmiotem umowy jest pobyt dziecka zwanego dalej uczestnikiem na obozie letnim
„SUN & FUN” zorganizowanym w Ośrodku Wypoczynkowym „Psia Góra”, adres:
ul. Podgórna 12, 89-608 Swornegacie w terminie:
Turnus I 26.06-06.07.2021r.
Turnus II 06.07-16.07.2021r.
Koszt pobytu dziecka na obozie turnus 11 dni / 1890 zł.
§3
Organizator zapewnia:
- realizację programu
- zakwaterowanie w murowanych budynkach z pełnym węzłem sanitarnym
- wyżywienie w pełnym zakresie ( śniadanie, kolacja, obiad, podwieczorek)
- transport wysokopokładowym autokarem do miejsca organizowanej imprezy i z powrotem
- opiekę wychowawców i instruktorów oraz ratowników WOPR
- opiekę medyczną
- ubezpieczenie NNW uczestnika
- korzystanie ze sprzętu, o którym mowa w ofercie
§4
Usługobiorca zobowiązany jest do:
- dowiezienia uczestnika w miejsce zbiórki w dniu rozpoczęcia obozu
- odebrania uczestnika w dniu zakończenia imprezy z miejsca planowanego przyjazdu autokaru.
- wypełnienia i dostarczenia organizatorowi karty kwalifikacyjnej najpóźniej na 20 dni przed rozpoczęciem obozu
- wpłacić zaliczkę w wysokości 800 zł w dniu podpisania umowy
- wpłacić pozostałą kwotę na 30 dni przed rozpoczęciem obozu
- wyposażenie dziecka w rzeczy osobiste
- podpisanie regulaminu obozu
§5
Wpłat należy dokonać w Biurze Szkoły Pływania - Pływalnia Akademii Morskiej ul. Starzyńskiego 9a, I piętro
Marcin Janiak ul. Policka 60A/1, 71-837 Szczecin.
§6
W przypadku rezygnacji uczestnika z imprezy z przyczyn leżących po jego stronie, wszelkie wpłaty będą wypłacone zgodnie z
ustalonymi warunkami i uczestnictwem w imprezie turystycznej, punkt 12.
§7
Zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu stron i wyrażona będzie na piśmie.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………
data i podpis organizatora

……………………………………………
data i podpis klienta
Szczecin, dnia………………………………

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI
W IMPREZIE TURYSTYCZNEJZASADY OGÓLNE
1.Uniwersytet Pływacki Marcin JANIAK jako organizator
turystyki (Zezwolenie nr 9/21) oferuje imprezę turystyczną i
odpowiadają przed Klientami za wykonanie wszystkich usług
znajdujących się
w aktualnej ofercie, stawiając sobie za
nadrzędny cel zapewnienie uczestnikom optymalnych warunków
wypoczynku.
ZAWARCIE UMOWY
2.Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej
organizowanej przez Uniwersytet Pływacki następuje w
momencie podpisania umowy, wpłacenia zaliczki w wysokości
800 zł oraz oddania wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
3.Wszelkie wpłaty Klient dokonuje u organizatora w biurze.
4.Klient zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100% kosztów
imprezy najpóźniej w terminie do 30 dni przed datą wyjazdu.
5.Klient, który podpisał umowę w terminie 30 dni
i
krótszym przed rozpoczęciem imprezy, zostanie wpisany na listę
po dokonaniu pełnej zapłaty za imprezę.
6.Niedopełnienie przez Klienta dopłaty do 100%
w
oznaczonym terminie będzie uznawane za rezygnację Klienta i
rozwiązanie umowy.
7.Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba, że
wpływ na podwyższenie ceny ma jedna
z
następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost
kosztów urzędowych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena
ustalona w umowie nie może być podwyższona. Klient po
uzyskaniu informacji o zmianie ceny może od umowy odstąpić
bez ponoszenia kosztów rezygnacji. W takim przypadku zostaje
zwrócona cała wpłacona przez klienta kwota.
8.Organizator może odwołać imprezę turystyczną
z
powodu: zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba
minimalna określona w umowie, pod warunkiem, że powiadomi o
tym Klienta na piśmie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem
imprezy. Minimalna ilość uczestników to 20 osób.
9.W przypadku odwołania imprezy z przyczyn opisanych w
punkcie 8 zostaje zwrócona cała kwota wpłacona przez Klienta.
10.ORGANIZATOR ODWOŁA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ
W PRZYPADKU DLASZEGO ZAGROŻENIA ZWIĄZANEGO
Z
EPIDEMIĄ
CORONAVIRUSA
A
WSZYTSTKIE
DOKONANE OPŁATY ZOSTANA ZWRÓCONE W 100%
KWOCIE.
REZYGNACJA Z IMPREZY
10.Klient może w każdym czasie zrezygnować
z
imprezy turystycznej. W takim przypadku, niezależnie od
powodu rezygnacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć pisemne
oświadczenie rezygnacji. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień
otrzymania stosownego oświadczenia.
11.W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub
rażącego postępowania Uczestnika, może zostać podjęta decyzja
o usunięciu go z obozu i odwiezieniu do domu na koszt rodziców
(opiekunów). Organizator nie zwraca pieniędzy
za
niewykorzystane dni obozu.
12.W przypadku rezygnacji Uczestnik z przyczyn leżących po
jego stronie (np.: niedotrzymanie przez Uczestnika określonych w
Umowie terminów uzupełnienia wpłat, nieprzybycie na miejsce
zbiórki, choroba i inne przypadki
losowe, brak niezbędnych dokumentów), zostaje obciążony
rzeczywistymi kosztami poniesionymi przez Organizatora,
jednakże kwota potrącenia nie będzie przekraczać:
- do 30 dni przed datą wyjazdu 10% ceny imprezy
- 29 - 14 dni przed datą wyjazdu 50% ceny imprezy
- 13 - 1 dni przed datą wyjazdu 80% ceny imprezy
- w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu lub nie zgłoszenia się
w wyznaczonym czasie na miejscu zbiórki lub nieprzybycia do
miejsca realizacji imprezy 100% ceny imprezy

13.Organizator nie obciąży Klienta kosztami rezygnacji, za
wyjątkiem opłaty manipulacyjnej nie większej niż 100 zł., jeżeli
Klient najpóźniej w chwili odstąpienia od Umowy wskażę osobę,
spełniającą warunki udziału w Imprezie, która przejmie jego
obowiązki wynikające z Umowy. Dokonane przez Klienta wpłaty
na poczet ceny imprezy zostaną mu zwrócone po dokonaniu
odpowiedniej wpłaty przez osobę wskazaną i po potrąceniu opłaty
manipulacyjnej 100 zł.
14.Organizator informuje o możliwości ubezpieczenia kosztów
rezygnacji z imprezy turystycznej oraz ubezpieczenia bagażu w
firmach ubezpieczeniowych.
15.Klientom przysługuje prawo do reklamacji, która powinna być
składana w formie pisemnej. Uczestnik powinien zgłosić
reklamację w trakcie trwania imprezy turystycznej u kierownika
obozu, który jest zobowiązany do usunięcia przyczyn dokonanej
reklamacji.
16.Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane
wyłącznie:
-działaniem lub zaniechaniem klienta
-działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w
wykonaniu usług przewidzianych
w umowie, jeżeli tych
działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć
- siłą wyższą
17.Klient zobowiązany jest do pełnego pokrycia kosztów
ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania
imprezy.
18.Organizator zastrzega sobie możliwość do nieodpłatnego
wykorzystania wizerunku, nagrania uczestników obozu do celów
marketingowych.
19.W sprawach nie uregulowanych Umową
z
Uczestnikiem zastosowanie mają odpowiednio: Ustawa o
usługach turystycznych z dnia 29.08.1997, oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
20.Strony oświadczają, że dokonają starań aby sporne kwestie
rozwiązywać polubownie.
21.Akceptuję obowiązek informacyjny RODO oraz wyrażam
zgodę na przetwarzanie wizerunku w formie papierowej i
elektronicznej w celach informacyjnych, edukacyjnych i innych.
…………………………………………data i podpis

