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UMOWA Z DNIA ……………………….. 
DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W OBOZIE LETNIM  

Organizator:  

Piaseczyński Klub Okinawa Shorin Ryu Karate 
ul. Poniatowskiego 1/48 
05-500 Piaseczno 
NIP 123-136-98-46 
okinawakarateshorinryu@gmail.co 
tel. 728 905 327,    
 

Umowa dotyczy wyjazdu do:  Hotel Star Dadaj Resort & Spa Dadaj, k. Ramsowa 11-010 

Barczewo 

Termin wyjazdu: 25.06 – 3.07.2022 

Imię i nazwisko uczestnika obozu  ...............................................................................................  

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia w imieniu małoletniego niniejszej umowy 

(Rodzic / Opiekun Prawny)  ..........................................................................................................  

 

 

Cena obozu dla jednego dziecka wynosi 1 950,00 ( tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złoty) ,w 
przypadku specjalnej diety należy uwzględnić niewielką dopłatę do obozu !!! 

Płatność uregulować należy w ratach, zaliczka gotówką u kierownika wyjazdu p. Konrada 
Sadowskiego, a pozostała kwota przelewem na podane poniżej konto: 

 12-1750-0012-0000-0000-3835-5627 w tytule wpisując: Imię i Nazwisko, Obóz, rata 1 (lub 2) 

zaliczka   - 650 zł płatne gotówką maksymalnie do 30.03.2022 
II – rata  - 650 zł płatne do 30.04.2022 
III – rata – 650 zł płatne do 31.05.2022 

 

 

 

 



PIASECZYŃSKI KLUB OKINAWA SHORIN RYU KARATE  

str. 2 
  

§1 

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA: 

1. transport w obydwu kierunkach w pełni sprawnym technicznie autokarem 
wyposażonym w klimatyzację oraz TV, 

2. zapewnienie całodniowego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), 

3. opiekę wychowawczą, instruktorską i animacyjną przez cały czas trwania obozu, 

4. legitymowanie się dokumentem ZATWIERDZAJĄCYM obóz przez Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty, 

5. bezpośredni nadzór kierownika oraz organizatora obozu na miejscu, 

6. ubezpieczenie uczestników od NNW,  

7. realizację programu animacyjnego, rekreacyjnego, rozrywkowego oraz treningów 
karate z zachowaniem realizacji założonego programu, 

8. zakwaterowanie w domkach 2,3,4 osobowych z łazienką, toaletą, 

9. zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej oraz podjęcia natychmiastowej 
interwencji w przypadku jej wymagającym,  

10. dopilnowanie przez opiekunów przestrzegania odpowiedniej diety dla uczestnika 
zgłoszonej odpowiednio wcześniej przez Rodzica / Opiekuna Prawnego, 

11. dopilnowanie przez opiekunów podawania przepisanych przez lekarza lub 
przekazanych przez rodziców medykamentów czy preparatów wg opisanego 
dawkowania, a potwierdzonego wystawionym wcześniej upoważnieniem, 

12. zapewnienie opieki ratownika wodnego w przypadku korzystania z basenu lub 
z kąpieliska,  

13. wystawienie faktur, zaświadczeń lub oświadczeń na życzenie Rodzica / Opiekuna 
Prawnego, 

14. organizator NIE PONOSI odpowiedzialności materialnej za urządzenia 
elektroniczne przekazane uczestnikom obozu (telefony) w czasie kiedy są one w 
ich użyciu, (tylko godzina dziennie po obiedzie), 

15.  za szkody materialne powstałe z winy uczestnika koszty ponosi Rodzic / Opiekun 
Prawny. 

 

 

§2 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. ukończony siódmy rok życia (odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce na 
wyraźny wniosek Rodzica / Opiekuna Prawnego i decyzji Kierownika), 

2. zgłoszenie dziecka wraz z wpłatą zaliczki 650 zł, która jest faktyczną rezerwacją 
miejsca,  
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3. wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu letniego (jako załącznik do 
niniejszej umowy znajdujący się na naszej stronie www.okinawakarate-
piaseczno.pl) oraz złożenie jej do dnia, w którym odbywają się ustalone 
odpowiednio wcześniej zebrania organizacyjne. Karta kwalifikacyjna może 
również zostać przekazana instruktorowi na zajęciach. 

4. wpłacenie ostatecznej kwoty do dnia 31 maja, na zebraniu informacyjnym lub 
przelewem na wskazany rachunek bankowy, 

5. zgłoszenie maksymalnie na dwa tygodnie przez wyjazdem faktu konieczności 
objęcia uczestnika obozu dietą specjalną – organizator ma prawo indywidualnie 
po ustaleniu z Rodzicem / Opiekunem Prawnym zgłaszającym ten fakt narzucić 
wyższą cenę za każdy dzień w kwocie, która wynika z umowy z ośrodkiem 
związanej z tym faktem. 

 

§3 

REZYGNACJA Z OBOZU, ZWROTY WPŁAT: 

1. ZWROT ZALICZKI. Zwrot wpłaconej zaliczki za obóz, przysługuje na Państwa 
wniosek najpóźniej do dnia, w którym określona jest data dopłaty do obozu tj. do 
dnia 30 kwietnia w przypadku obozu letniego. 

2. PEŁNY ZWROT WPŁATY ZA OBÓZ. Po wpłacie całości kwoty za obóz przysługuje jej 
zwrot w 100% w przypadku możliwości wejścia na miejsce osoby rezygnującej 
dziecka z listy rezerwowej lub osoby wskazanej przez Rodzica/ Opiekuna 
Prawnego osoby rezygnującej. Dostęp do list rezerwowych znajduje się zawsze 
u kierownika bądź pod numerem telefonu 728 905 327. Data wystąpienia o zwrot 
nie ma wówczas znaczenia.  

3. REZYGNACJA. W przypadku rezygnacji uczestnika z obozu do jednego dnia 
poprzedzającego wyjazd nie przysługuje zwrot wpłat, 

4. ZWROTY W TRAKCIE TRWANIA OBOZU. Zwrot jakichkolwiek wpłat w trakcie 
trwania wypoczynku niezależnie od przyczyn nie przysługuje. 

5. TERMIN DOKONANIA ZWROTU. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania 
przez klub jakichkolwiek zwrotów wpłaconych kwot, realizowane one będą na 
Państwa rzecz niezwłocznie (1-2 dni robocze od powzięcia informacji). 

6. RELEGOWANIE Z OBOZU. Uczestnik obozu w przypadku rażącego naruszania 
zasad współżycia społecznego, permanentnego łamania reguł dobrego 
zachowania czy obyczajów lub dopuszczania się czynów zabronionych oraz 
w przypadku spożywania substancji niedozwolonych, w tym alkoholu, palenia 
tytoniu lub innych używek oraz e-papierosów zostanie relegowany z obozu na 
koszt Rodzica / Opiekuna Prawnego.  

 

  ................................................   .................................................  

Organizator   Rodzic / Opiekun Prawny 
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Załączniki do wypełnienia:  

1. Karta kwalifikacyjna (obowiązkowo) do 2 tygodni przed wyjazdem 
2. Regulamin (obowiązkowo) 
3. Oświadczenie do podawania leków (alternatywnie przed wyjazdem) 


