WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONII /PÓŁKOLONII
„AKADEMIA PRZYGODY”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Zgłoszenie dziecka na kolonię/półkolonię, następuje poprzez kontakt telefoniczny w celu
sprawdzenia dostępności miejsca na wybranym turnusie, przesłanie mailem formularza
zgłoszeniowego i wpłatę zaliczki.
2.
Poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów rozumie się moment otrzymania przez
organizatora dokumentów, które należy przesłać za pośrednictwem poczty na adres
lorespondencyjny organizatora lub dostarczyć osobiście do biura TEMAR S.C. ul. Botaniczna 26, 65001 Zielona Góra.
3.
Zawarcie umowy między Klientem, a Organizatorem, następuje w momencie podpisania
Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami przez obie strony oraz wpłacenie zaliczki w kwocie
ustalonej przez Organizatora.
4.
Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy zawarte w Umowie dane i uzgodnienia są zgodne
z prawdą. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z realizacją
Umowy, klient ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.
II PŁATNOŚCI
5. Płatności w przypadku kolonii:
Klient zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia, określonego w umowie,
w terminach określonych przy potwierdzaniu rezerwacji - maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia
umowy. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni jest równoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia. Kwota
zaliczki wynosi 700zł, pozostałą część należy wpłacić najpóźniej na 28 dni przed dniem rozpoczęcia
turnusu.
6. Płatności w przypadku półkolonii:
Klient zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia, określonego
w umowie, w terminach określonych przy potwierdzaniu rezerwacji - maksymalnie do 7 dni od daty
zawarcia umowy. Brak wpłaty w ciągu 7 dni jest równoznaczny z rezygnacją ze zgłoszenia.
Całkowity koszt opłaty za półkolonie jest określony w ofercie.
7. W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 28 dni przed
rozpoczęciem turnusu kolonii Klient wpłaci całkowitą należność jednorazowo.
8. Brak wpłaty zaliczki lub wynagrodzenia oraz niedostarczenie dokumentów umownych w
wymaganych terminach traktowane jest jako zerwanie umowy z winy Klienta.
9. Wszelkich wpłat dokonujemy na poniższe dane: TEMAR s.c., ul. Botaniczna 26, 65-001 Zielona
Góra Bank PKO BP 12 1020 5402 0000 0502 0174 6569
Z dopiskiem: Akademia Przygody + i imię i nazwisko dziecka + data wybranego turnus
III ZMIANA WARUNKÓW UMOWY / ODWOŁANIA KOLONII/ PÓŁKOLONII
10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany istotnych warunków umowy, z wyjątkiem zmiany
cen (poza sytuacją w przypadku zmiany stawki VAT). O każdej zmianie istotnych warunków umowy
Organizator niezwłocznie powiadomi Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo: - przyjąć
proponowaną zmianę umowy albo - odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich
wniesionych świadczeń.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kolonii/półkolonii z powodu działania siły
wyższej.

12. Organizator może również odwołać obóz ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń,
o czym jest zobowiązany poinformować Klienta, nie później jednak niż na 14 dni przed planowaną
datą rozpoczęcia kolonii/półkolonii. Wszystkie kolonie/ półkolonie Organizatora odbywają się przy
grupie minimum12-14 osób w zależności od przedziału wiekowego.
13. Klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli odwołanie
nastąpiło z powodu siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników, a Organizator
powiadomił o tym Klienta w uzgodnionym terminie. Organizator zwróci Klientowi wszelkie
otrzymane wpłaty na poczet kolonii/półkolonii.
IV. REZYGNACJA
14. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z imprezy „Akademia Przygody” oraz zwrotu całości
wpłaty w przypadku zmiany jej terminu przez Organizatora.
15. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w imprezie "Akademii Przygody" bez podania
przyczyny. Rezygnacja z imprezy musi mieć formę pisemną.
Jeśli rezygnacja z imprezy nastąpi przed jej rozpoczęciem w terminie:
- do 30 dni - pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł;
- do 14 dni - potrącane są koszty w wysokości 25% ceny imprezy;
- do 7 dni - potrącane są koszty w wysokości 50% ceny imprezy;
- przed upływem 7 dni lub w trakcie trwania imprezy - wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. wpłacona kwota podlega całkowitemu zwrotowi w przypadku gdy Klient lub TEMAR S.C. znajdą
innego Klienta w to miejsce.
16. Powyższe potrącenia z tytułu rezygnacji nie obowiązują w przypadku udokumentowania
ciężkiej choroby uczestnika.
17. W przypadku udokumentowanej choroby uczestnika w czasie trwania imprezy przysługuje mu
zwrot kwoty zapłaconej z tytułu udziału w imprezie proporcjonalnie do liczby wykorzystanych
noclegów.
V. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I KLIENTA
18. Klient przyjmuje do wiadomości, że:
uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń kadry instruktorskiej,
stosowania się do wszystkich regulaminów obowiązujących na kolonii/półkolonii, do przestrzegania
przepisów prawa na terenie kraju i w krajach odbywania się imprezy,
uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu oraz palenia
tytoniu lub zażywania i posiadania narkotyków środków odurzających,
uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas
zajęć.
19. Organizator w przypadku rażącego niestosowania się Uczestnika do regulaminów, poleceń
kadry instruktorskiej, a zwłaszcza w przypadku spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania
narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika
z listy uczestników kolonii/półkolonii. O podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie
Klienta. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania Uczestnika na
własny koszt, przy czym Klientowi nie przysługuje prawo żądania zwrotu wynagrodzenia należnego
Organizatorowi za niewykorzystaną część wypoczynku. W przypadku posiadania przez Uczestnika
narkotyków lub substancji odurzających Organizator poinformuje również organy Policji (dotyczy
uczestników przedziału wiekowego 13-17 lat).
20. Prawo skreślenia uczestnika z listy Uczestników obozu dotyczy także sytuacji, w których
Uczestnik utrudnia sprawne realizowanie programu i naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Klient.

21. Klient wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi w przypadku
podejrzenia spożywania narkotyków lub alkoholu przez Uczestnika imprezy. Organizator zapewnia,
że zawsze będzie starał się wcześniej skontaktować z rodzicami lub opiekunami uczestnika (dotyczy
uczestników przedziału wiekowego 13-17 lat).
22. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika
w mieniu Organizatora, jak i w mieniu osób trzecich.
23. Zleceniodawca ma obowiązek zawiadomić Organizatora oraz zaznaczyć w Karcie
kwalifikacyjnej wszelkie dysfunkcje dziecka. W przypadku ukrycia jakichkolwiek wad psychicznych
lub fizycznych utrudniających sprawowanie opieki nad Uczestnikiem obozu, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z tego tytułu.
24. W przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad Uczestnikiem obozu z powodu
zachorowania, bądź konieczności umieszczenia go w szpitalu, Klient ma obowiązek przejęcia opieki
nad Uczestnikiem w ciągu 12 godzin.
25. W przypadku zauważenia u Uczestnika objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar duszności), zostaje on umieszczony w izolatce, zaś Klient ma obowiązek przejęcia opieki nad
Uczestnikiem w trybie natychmiastowym.
26. Klient ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi środki ochrony tj. osłona na usta i nos,
opakowanie rękawiczek oraz 0,5 l płynu do dezynfekcji, brak środków higieny spowoduje nie
dopuszczenie Uczestnika do udziału w zajęciach.
27. Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej innych niż Polska są zobowiązani do
posiadania Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego na wypadek konieczności leczenia
szpitalnego.
28. W przypadku leczenia dziecka przez personel medyczny za zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów - zobowiązują się oni tym samym do zwrotu wydatków poniesionych na leki zastosowane
przy leczeniu.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione
przez uczestnika podczas wypoczynku oraz w środkach transportu. Uczestnik może zdeponować
w/w przedmioty u kierownika obozu, za które to odpowiedzialność ponosi Organizator.
30. Klientowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału
w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora np. zmiana istotnych
warunków Umowy (termin, miejsce lub standard zakwaterowania).
31. Organizator kwateruje Uczestników zgodnie z wiekiem i płcią.
32. Klient może zgłosić Organizatorowi prośbę dotyczącą wspólnego zakwaterowania Uczestników
obozu najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu. W przypadku możliwości
organizacyjnych i lokalowych Organizator takie prośby uwzględnia. Klient nie ma możliwości
wyboru pokoju.
33.Organizator zapewnia w ramach organizowanych kolonii/półkolonii posiłki.
VII. DOKUMENTY/ ZGODY KLIENTA
34. Klient ma obowiązek wypełnić i podpisać poniższe dokumenty:
✓ Karta kwalifikacyjna zgłaszająca Uczestnika do udziały w kolonii/półkolonii.
✓ Warunki uczestnictwa Uczestnika w kolonii/półkolonii.
✓ Zgoda na przewóz Uczestnika prywatnymi samochodami pracowników i instruktorów
Organizatora w trakcie trwania kolonii/ półkolonii (dotyczy to przede wszystkim
konieczności przetransportowania Uczestnika do najbliższego ośrodka zdrowia, ale może też
mieć miejsce w innych nadzwyczajnych sytuacjach).

✓ Zgoda na transport w przypadku Uczestnika, który dojeżdża na półkolonię autobusem
zorganizowanym przez Organizatora.
✓ Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych
osobowych własnych i dziecka- RODO
✓ Oświadczenie o braku infekcji oraz objawów chorobowych u Uczestnika kolonii
(jednorazowo) oraz półkolonii (każdego dnia), a także zapewnienie o braku kontaktu
z osobami zarażonymi COVID-19.
✓ Oświadczenie o stanie zdrowia Uczestnika w dniu rozpoczęcia udziału w kolonii
(jednorazowo), a także każdego dnia w przypadku Uczestnika biorącego udział w półkolonii.
✓ Zgoda na wykorzystanie zdjęć lub filmu z udziałem Uczestnika zrobionych w trakcie trwania
imprezy w materiałach reklamowych Organizatora na wszystkich polach eksploatacji (m.in.
katalogi, ulotki, strony internetowe będące własnością Organizatora lub współpracujące
z nim, strona funpage Facebook). - przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla
celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833).
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35. Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami wskutek interpretacji
niniejszej umowy lub w związku z niniejszą umową Strony rozstrzygać będą polubownie.
Po zapoznaniu się z powyższymi warunkami uczestnictwa w „Akademii Przygody” oświadczam,
iż w pełni je akceptuję i wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w imprezie
organizowanej przez TEMAR S.C.

Data: …………………
……………………………………….
Podpis rodzica/
prawnego opiekuna

….……………………………
Podpis uczestnika
kolonii/półkolonii

