
STOWARZYSZENIE COOLTURKA

Umowa o usługę obozu letniego w Piechowicach  01.08.2021-08.08.2021

zawarta w dniu ............................................ roku w Słupsku pomiędzy:
Stowarzyszenie Coolturka, ul. Hubalczyków 8, 76-200 Słupsk
NIP: 839-320-71-26, zwanym w dalszej części Organizatorem a

………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO)

………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko DZIECKA/ DZIECI)
zam. ulica …………………………………………………… nr domu………....nr mieszkania ……….....…

kod pocztowy ……………………………… miasto ……………………………………...............................

telefon ……………………………………………………….........................................................................

adres e-mail ……………………………………………………………………………………………...................................................…….

zwaną/ym w dalszej części umowy Klientem o następującej treści:

§ 1
Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji obozu zgodnie z ofertą, załącznik nr 1 do
umowy.

§ 2
Organizator oświadcza, że zatrudni KADRĘ PEDAGOGICZNĄ posiadającą wymagane uprawnienia
do realizacji programu obozu oraz zgłosi organizację obozu do odpowiedniego Kuratorium Oświaty co
najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.

§ 3
Prawidłowo wypełnioną „Kartę kwalifikacyjną uczestnika obozu”, kserokopię karty szczepień należy  
dostarczyć na minimum 1 miesiąc przed planowanym wyjazdem do biura Organizatora. 
Kontakt 535 405 623, coolturka.warsztaty@gmail.com, ul. Hubalczyków 8, Słupsk.

§ 4
WARUNKI PŁATNOŚCI:
Klient wpłaca na rzecz Stowarzyszenie Coolturka w Słupsku zadatek w wysokości 500 zł. Zadatek powinien 
być wpłacony do trzech dni od dokonania zgłoszenia (bądź w innym terminie ustalonym przez 
ORGANIZTORA). Po tym terminie zgłoszenie będzie usuwane z listy. 

Całkowita wpłata pozostałej należności do 30 kwietnia 2021r.

Cena obozu: 1950 zł (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy)

Po przekroczeniu powyższego terminu (wpłaty pozostałej należności), brak wpłaty w ciągu 3 dni od
wezwania Klienta przez Organizatora ale nie później niż na dzień przed wyjazdem jest równoznaczny
z rezygnacją Klienta na warunkach REZYGNACJI Z OBOZU z uczestnictwa w obozie.

Wpłaty należy dokonać osobiście w biurze Organizatora. Po zakończonym obozie każdy z Uczestników 
otrzyma fakturę. Dane do faktury prosimy przesłać na adres:  coolturka.warsztaty@gmail.com

ZAWARCIE UMOWY:
Klienta ze Stowarzyszeniem Coolturka  następuje poprzez podpisanie umowy o realizację obozu letniego w 
Piechowicach. Klient akceptuje warunki umowy w momencie wpłaty zadatku.
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§5
REZYGNACJA Z USŁUGI:
Rezygnacja z imprezy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i następuje z chwilą otrzymania jej
przez Stowarzyszenie Coolturka. Poniesione przez Stowarzyszenie Coolturka koszty związane z anulowaną
rezerwacją  mogą  być  podstawą  do  obciążenia  Klienta  w  oparciu  o  rzeczywiste  wydatki  ustalone
indywidualnie.

Kwota obciążenia nie może być jednak wyższa niż:
– 500 zł (kwota zadatku)

W ramach tej kwoty uczestnik ma prawo do skorzystania z Letnich Warsztatów Edukacyjnych 
realizowanych w Klubie Coolturka w Słupsku w roku 2021pod warunkiem, że w czasie wybranego tygodnia 
sąwolne miejsca.

§6
OBOWIĄZKI KLIENTA - UCZESTNIKA:
Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia dziecka wpisanego na zgłoszeniu, w pełni
umożliwia udział w obozie. W przypadku ukrycia przez Rodzica schorzenia dziecka, Organizator ma prawo 
rozwiązać niniejszą umowę. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Stowarzyszenia 
Coolturka za szkody wyrządzone z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w 
obozie– zobowiązując się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości. Klient zobowiązany jest w przypadku 
obozów dla dzieci do pokrycia kosztów leków ordynowanych indywidualnie (antybiotyki, leki specjalistyczne 
itp.) osobie niepełnoletniej, niezwłocznie po zakończeniu obozui przedstawieniu rachunku.

§ 7
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności 
za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i icheksploatację przez innych 
uczestników obozu.
Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które powstały
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe,
strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych 
wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.
Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania poszczególnych punktów programu
obozu z powodów niezależnych od niego, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki
oraz inne siły wyższe.

Załącznik nr.1 

Ramowa oferta wypoczynku:
1.08.2021 Wyjazd/ Przyjazd ( dokładna godzinaustalona zostanie na 2 tygodnie przed wyjazdem)
2.08.2021 Rock'si Michałowice
3.08.2021 Wyjście w teren
4.08.2021 Rock'si Szklarska Poręba Dolna
5.08.2021 Wyjście w teren
6.08.2021 Rock'si Szklarska Poręba Górna  
7.08.2021 Zwiedzanie okolic Szklarskiej Poręby
8.08.2021 Wyjazd/przyjazd 

Wyjścia w teren z Rock'si  w godzinach 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00. Każde zajęcia będą miały element 
wędrówki po górach z poznawaniem ich przyrody i walorów krajoznawczych. Po dotarciu na miejsce 
uczestnicy zostaną przeszkoleni (zasady bezpieczeństwa oraz wiedza geologiczna) i następnie przystąpią 
do samodzielnego poszukiwania minerałów. Wszyscy "poszukiwacze" będą mieli zapewnione młotki, okulary
i rękawice ochronne oraz papierowe torebki na okazy. Wszystkie zebrane okazy uczestnicy zabierają ze 
sobą.
Przybliżony termin i godziny wyjazdu 
Słupsk - ODJAZD: 05:22  Do: Wrocław Główny - PRZYJAZD: 13:27   PKP IC
Z: Wrocław Główny – ODJAZD 14:12  Do: Jelenia Góra - PRZYJAZD: 16:13 KD
Jelenia Góra – Piechowice – transport autokarowy bądź kolejowy
Powrót
Piecowice- Jelenia Góra – transport autokarowy bądź kolejowy
Z: Jelenia Góra - ODJAZD: 13:04Do: Wrocław Główny - PRZYJAZD: 15:08   PKP IC6124
Z: Wrocław Główny - ODJAZD: 15:16Do: Słupsk - PRZYJAZD: 22:54  PKP IC48106 

podpis KLIENTA   podpis ORGANIZATORA 


