UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE NR ____/2021
Zawarta w dniu ____________________ 2021r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
1. Fundacją Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. S. Żeromskiego 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 529 182 48 13, wpisaną do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000768094,
reprezentowaną łącznie przez Prezesa Zarządu - Filipa Grudniewskiego oraz Członka
Zarządu - Julię Grudniewską, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z wpisu
do rejestru, zwaną dalej w treści umowy „Organizatorem”,
2. ________________________________________, nr PESEL__________________________,
zamieszkałym / ą: __________________________________________________________
adres poczty elektronicznej;________________, nr telefonu;_______________________
zwanym /ą w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
łącznie zwanymi również w dalszej części umowy „Stronami”.
§1
1. Organizator oświadcza, że jest uprawniony do zorganizowania
obozu
objętego
niniejszą umową.
2. Organizator oświadcza, że wszystkie udzielone mu w tym zakresie zezwolenia są
aktualne i pozostaną aktualne w czasie trwania obozu.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie na rzecz ________________________
obozu w ośrodku wypoczynkowym Bajka w Ostródzie, zgodnie z warunkami
uczestnictwa stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, iż jest rodzicem lub opiekunem prawnym osoby wskazanej w
ust. 1
3. Za rozpoczęcie wykonania zlecenia uważa się odbiór dziecka przez wychowawców w
dniu rozpoczęcia turnusu obozu zgodnie z warunkami uczestnictwa stanowiącymi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Za zakończenie zlecenia uważa się odbiór dziecka po zakończonym obozie, w terminie
wynikającym z warunków uczestnictwa stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§3
Szczegółowy zakres świadczeń wynikających z umowy został opisany w warunkach
uczestnictwa stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1

§4
1. W ramach usług o których mowa w § 3 organizator zapewnia ubezpieczenie NNW,
potwierdzone polisami wystawionymi przez ubezpieczyciela.
2. W razie ubiegania się przez Zamawiającego o wypłatę środków pieniężnych z
ubezpieczenia, jest on zobowiązany do postępowania zgodnie z procedurą
odszkodowawczą przedstawioną przez ubezpieczyciela.
§5
1. Tytułem zapłaty za wykonanie usługi objętej niniejszą umową, Zamawiający wpłaci cenę
ustaloną w par. 5 ust. 2 lub 3 niniejszej umowy, w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej
umowy, przelewem, na rachunek bankowy organizatora obozu, BNP Paribas Nr 95 1750
0012 0000 0000 4104 9472,
2. Cena usługi objętej niniejszą umową - obozu wynosi: 2600zł (dwa tysiące sześćset) za
osobę.
3. W przypadku okazania Organizatorowi ważnej Karty Dużej Rodziny cena usługi objętej
niniejszą umową - obozu wynosi 2340 zł (dwa tysiące trzysta czterdzieści) za osobę.
4. W cenę organizowanego obozu wliczone są wszelkie konieczne należności, w tym
podatki oraz opłaty.
5. Usługa świadczona przez Organizatora jest formą odpłatnej działalności pożytku
publicznego Fundacji Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim
§6
1. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem usługi jest zmuszony, z przyczyn od niego
niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Zamawiającym, powinien niezwłocznie
o tym powiadomić Zamawiającego.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje umowne prawo
odstąpienia od umowy z zachowaniem formy pisemnej, w terminie 14 dni od doręczenia
informacji o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie uiszczenia ceny usługi w terminie przez Zamawiającego,
Organizatorowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej
lub wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w komparycji
umowy.
4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie co najmniej dwóch tygodni
przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi, organizator zwraca Zamawiającemu
80 % ceny usługi.
5. W przypadku rezygnacji z usługi przez Zamawiającego w terminie krótszym niż dwa
tygodnie przed rozpoczęciem wykonania usługi organizator zwraca Zamawiającemu
20% ceny usługi.
6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w trakcie trwania usługi – obozu objętej
niniejszą umową Organizator nie zwraca Zamawiającemu żadnych świadczeń
pieniężnych.
7. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej lub w formie korespondencji w formie
elektronicznej na dres poczty elektronicznej podany w komparycji niniejszej umowy.
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§7
1. Zamawiający zobowiązuje się najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem
wypoczynku dostarczyć Organizatorowi kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku w
rozumieniu art. 92k ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195).
§8
2. Zamawiający (rodzic lub opiekun prawny) oświadcza, iż:
• Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości ____________ zł.
• Zapoznał się i akceptuje warunki uczestnictwa stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
• Zobowiązuje się w terminie do rozpoczęcia wypoczynku podać wszystkie informacje
o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu
dziecka na formie wypoczynku – obóz,
• Zobowiązuje się Powiadomić kierownika wypoczynku o przyjmowaniu leków i w
razie potrzeby załączyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz wyposażyć
dziecko w odpowiednie leki (w przypadku ich zażywania przez dziecko na stałe) w
ilości niezbędnej do podania podczas trwania całej formy wypoczynku i jednocześnie
przekazać je opiekunowi, wychowawcy lub pielęgniarce.
• W razie zagrożenia życia i zdrowia dziecka zgadza się na jego leczenie szpitalne,
zabiegi diagnostyczne, operacje na podstawie decyzji podjętych przez właściwy
personel służby zdrowia.
• Jest świadoma/-y, że Organizator pomimo wprowadzonych zasad sanitarnych i
starań, związanych z ich przestrzeganiem nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich
potencjalnych sytuacji, tak by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia
wskazanego powyżej uczestnika oraz uniknięcia ryzyka jakie wiąże się z możliwością
i niebezpieczeństwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19.
• W przekonaniu, że Organizator i kadra wypoczynku dołożyli należytej staranności
przy organizacji wypoczynku, wdrożeniu oraz zachowaniu wdrożonych zasad
składających się na reżim sanitarny, nie będę wnosił/-a o odszkodowanie i/lub
zadośćuczynienie w stosunku do Organizatora i/lub osób działających w jego imieniu
i na jego rzecz, w tym kadry wypoczynku, w związku z zarażeniem wirusem SARSCoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie uczestnictwa w powyższej formie
wypoczynku.
• Wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała u wskazanego powyżej uczestnika
wypoczynku przy użyciu termometru bezdotykowego przez upoważnioną do tych
czynności osobę – członka kadry wypoczynku, przez cały czas trwania obozu, w
ramach przeciwdziałania zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę
COVID-19. Wyrażona zgoda jest podyktowana procedurami bezpieczeństwa życia i
zdrowia dzieci/młodzieży oraz działaniem prewencyjnym podjętym przez
Organizatora podczas pobytu na wypoczynku.
• Zobowiązuję się odebrać dziecko po zakończonym obozie osobiście lub przez
drugiego rodzica lub opiekuna prawnego. W uzasadnionych przypadkach
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zobowiązuję się pisemnie powiadomić Organizatora o odbiorze dziecka z obozu
przez inną osobę, wskazując jej imię i nazwisko oraz nr PESEL.
§8
1) Reklamacje Zamawiającego powinny być sporządzone w formie pisemnej i dostarczone
do siedziby Organizatora lub wysłane listem poleconym nie później niż w terminie 30 dni
od daty zakończenia formy wypoczynku.
2) Organizator odpowie pisemnie na reklamację w terminie do 30 dni od jej dostarczenia,
przy czym przy reklamacjach złożonych w trakcie trwania wypoczynku termin wynosi
do 30 dni od daty zakończenia wypoczynku, pod rygorem uznania reklamacji za
uzasadnioną.
3) Podstawą reklamacji nie może być zdarzenie i okoliczności, za które Organizator nie
ponosi odpowiedzialności
§9
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2. Strony jako Sąd właściwy do rozpoznawania sporów z niniejszej umowy wskazują Sąd
właściwy dla siedziby Organizatora
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej
ze stron.

Organizator

Zamawiający

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z realizacją umowy o udział w obozie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Szkoła Żeglarstwa
Tradycyjnego, ul. S. Żeromskiego 2, 05-825 Grodzisk Maz. e-mail: kontakt@szt.edu.pl
tel.: 507-084-163;

▪

inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacji Szkoła Żeglarstwa Tradycyjnego jest
Pan Filip Grudniewski, kontakt: f.grudniewski@szt.edu.pl, 507-084-163;

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań fundacji
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO, Ustawa o rachunkowości – z
dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.
2011 nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu
przechowywania,

▪

posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

▪

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo na adres:
FUNDACJA SZKOŁA ŻEGLARSTWA TRADYCYJNEGO
ul. S. Żeromskiego 2 05-825 Grodzisk Mazowiecki
kontakt@szt.edu.pl

▪

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

▪

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników zajęć, do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników oraz w przypadku dzieci w
celu umożliwienia kontaktu z opiekunami (zwłaszcza w sytuacjach wymagających szybkiej
interwencji).

▪

Właściciel danych lub rodzic/ opiekun dziecka ma prawo żądać od Administratora danych
wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych. Administrator danych przekazując dane
osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie
przetwarzającym.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka, w tym
danych zdrowotnych, przez Administratora danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego
przeprowadzenia zajęć, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.

…………………………………. ……………………………
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna (zamawiającego)
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