
UMOWA NA ORGANIZACJĘ 

OBOZU ENGLISH IMMERSION JUNIOR CAMP 

 

Zawarta w dniu ..................(data wpłaty zadatku)...................... pomiędzy: 

Organizatorem wypoczynku  

EIACAMPS Gary Kozlowski 

ul. Niebieska 5, 80-180 Jankowo Gdańskie 

NIP    583-311-37-94  5833113794 

a 

Opiekunem  prawnym uczestnika obozu,  

Imię: ….................................................. Nazwisko:............................................... 

Adres zamieszkania 

………………....................................................………………………….. 

Telefon….......…………........……..........   mail ............................................................. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży 

o nazwie  „Obóz Letni English Immersion Junior Camp” 

2. Termin imprezy: 27.06.-03.07.2021. 

3. Miejsce Obozu: OWS “Dorota” Czpielsk 51 83-050 Kolbudy 

4. Wiek uczestników: od 8 lat do 11 lat 

5. Cena 1379 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) za 

każdego uczestnika obozu. 

6. Cena zawiera zakwaterowanie (6 noclegów) w domkach 6 osobowych, pełne 

wyżywienie (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), wszystkie 

zajęcia według oferty przedstawionej w programie obozu. Organizator zastrzega sobie 

prawo zmiany w programie obozu z przyczyn od niego niezależnych. 

7. W cenę nie jest wliczony dojazd do i powrót z ośrodka.  

8. Dane uczestnika obozu, 

Nazwisko:…………..................…….........…. Imię:............................................................. 

Data urodzenia: …......................................Pesel:.......................................................... 

Adres zameldowania:..................................................................................................... 

Adres zamieszkania:..................................................................................................... 

Telefon: …..................................................adres e-mail.............................................. 

9. Harmonogram płatności: 

Zadatek: 300 zł płatny w ciągu 7 dni od potwierdzenia zgłoszenia, rezerwujący miejsce. 

Pozostała część kwoty płatna do 15.06.2021. 

 

UWAGA! Brak kolejnej raty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z 

rezygnacją z udziału w Obozie English Immersion American Camps. Zadatek nie 

ulega zwrotowi! 

10.Sposób zapłaty: przelewem na konto:  95 1600 1303 0004 1001 4619 2001 



11. W razie rezygnacji z udziału w obozie klient ma prawo domagać się zwrotu 

poniesionych kosztów wraz z zadatkiem tylko poprzez znalezienia zastępstwa za swoją 

osobę.  

12. Prawny opiekun uczestnika w razie rezygnacji z obozu przekazać prawa do 

uczestnictwa w obozie letnim osobie trzeciej informując pismem lub mailem o tym fakcie 

organizatora. Osoba trzecia nabiera praw do przejęcia uczestnictwa po podpisaniu 

umowy z organizatorem. Po podpisaniu umowy wpłacona kwota przechodzi na osobę 

trzecią, Organizator nie ingeruje i nie rozstrzyga rozliczeń pomiędzy stronami 

przekazującymi między sobą prawa do udziału w obozie. 

13. Umowa rozumiana jest jako podpisana po dokonaniu przez Klienta wpłaty 

rezerwującej miejsce  za ww. obóz w ustalonym wyżej terminie. Brak wpłaty 

rezerwującej jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy. 

14. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania świadczeń wynikających z oferty 

będącej podstawą zawartej umowy wobec Klienta z zachowaniem należytej 

staranności. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie 

obozu i staranny dobór kadry, podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń 

określonych w ofercie obozu. 

15. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń 

uzgodnionych w umowie, 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, oraz jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć lub 

uniknąć, albo spowodowane są siłami wyższymi. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu w każdej chwili, jeśli jej 

przeprowadzenie jest niebezpieczne lub z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak 

siła wyższa. Zastrzega się formę pisemna odwołania imprezy. O odwołaniu 

kolonii z tych powodów organizator powiadamia uczestników pocztą elektroniczną. 

17. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania w czasie trwania obozu, 

obowiązujących na nim zasad, w szczególności dotyczy to: całkowitego zakazu palenia 

tytoniu, picia napojów zawierających alkohol, zażywania środków odurzających, negacji 

zachowań agresywnych i wulgarnych. 

W przypadku łamania zasad obowiązujących w placówce wypoczynku w stosunku do 

uczestników mogą zostać wyciągnięte sankcje w postaci: oficjalne upomnienie na forum 

obozu lub/i wydalenie z obozu. 

18. Koszty związane z zniszczeniem i uszkodzeniem mienia wyrządzone przez 

uczestnika obozu ponoszą opiekunowie prawni. 

19. Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość wszystkich swoich 

danych zawartych w niniejszej Umowie. 

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 



Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

 

 

.............................……………………  
                     Miejscowość, data         

 

........………………………….............                                    ………………………………. 
            podpis prawnego opiekuna                                                                                                pieczęć i podpis Organizatora 

 

 


