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UMOWA ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE LETNIM 

MORSKO 17-23.07.2022 
 

Umowa zawarta w dniu _________________________________________ 

między organizatorem obozu letniego - Sporting.Travel Urszula 

Zimny z siedzibą w Krakowie, ul. Lotnicza 22/41, 

NIP 6772237001 (zwana dalej organizatorem) 

a 

rodzicem/opiekunem 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna: _______________________________ 

imię i nazwisko dziecka/dzieci: ___________________________________ 

adres zamieszkania: _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

1. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji 
obozu zgodnie z przedstawioną ofertą.  

2. Organizator oświadcza, że zatrudni kadrę pedagogiczną 
(wychowawcy i instruktorzy) posiadającą wymagane 
uprawnienia do realizacji programu oraz zgłosi organizację 
obozu do odpowiedniego Kuratorium Oświaty co najmniej 21 
dni przed jego rozpoczęciem. 

3. Organizator zastrzega prawo do odwołania wyjazdu z 
przyczyn od siebie niezależnych (dot, przede wszystkim decyzji 
władz państwowych w zw. z ograniczeniami na czas trwania 
pandemii covid-19). Odwołanie wyjazdu nastąpi najpóźniej na 
21 dni przed datą rozpoczęcia. Organizator zwraca całą wpłatę. 

PROGRAM 

4. Program obozu obejmuje 7 dni aktywności sportowych na 

terenie ośrodka Morsko Plus i w okolicach – m. in. wycieczki 

rowerowe, kajaki, wspinanie, eksploracja jaskiń, orienteering, 

biwak w lesie, gry i zabawy. 

UCZESTNICY 

5. Uczestnikami obozu mogą być dzieci w wieku 8-14 lat, 
zajęcia będą prowadzone w grupach z podziałem na wiek – 
grupa młodsza 8-10 lat, grupa starsza 11-14 lat.  

6.  Uczestnicy powinni być samodzielni i przygotowani przez 
rodziców/opiekunów do udziału w obozie (samodzielna kąpiel, 
ubieranie się, sprzątanie pokoju, właściwe zachowanie w czasie 
wspólnego spożywania posiłków). 

7. Uczestnicy powinni bezwzględnie stosować się do poleceń 
opiekunów i zasad porządkowych przyjętych podczas obozu. 
Zabronione jest picie alkoholu i stosowanie niedozwolonych 
używek oraz samodzielne oddalanie się od grupy. 
Niedopuszczalne jest zachowanie stwarzające zagrożenie dla 
innych uczestników wyjazdu. W przypadku naruszenia tych 
zasad uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa w 
wyjeździe bez prawa zwrotu z tytułu niewykorzystanych 
świadczeń. Rodzic/opiekun jest zobowiązany natychmiast 
odebrać uczestnika z wyjazdu na własny koszt. 

 

TERMIN I DOJAZD 

8. Obóz organizowany jest w terminie 17-23.07.2022. Wyjazd 
z Krakowa w godzinach porannych w niedzielę 17 lipca, powrót 
w godzinach popołudniowych w sobotę, 23 lipca. Turnus 
rozpoczyna się obiadokolacją i kończy obiadem.  

9. Wyjazd autokaru odbędzie się z parkingu przy ul. Kamiennej 
8 (obok pętli tramwajowej Dworzec Towarowy). Dzieci 
zabierają na obóz swój sprzęt rowerowy (sprawny rower i kask). 
Za urazy i kontuzje spowodowane złym stanem technicznym 
roweru organizator nie odpowiada. 

ZGŁOSZENIA I PŁATNOŚCI 

10. Zgłoszenia na obóz należy dokonać telefonicznie lub 
mailowo. Potwierdzenie miejsca dla uczestnika nastąpi po  
podpisaniu umowy i odesłaniu wypełnionej i podpisanej karty 
zgłoszenia uczestnika i warunków uczestnictwa oraz dokonaniu 
wpłaty zaliczki na konto organizatora. 

11. Przy zgłoszeniu wymagana jest zaliczka w wys. 500 zł, 
dopłata wymagana na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

12. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:  
Sporting.Travel Urszula Zimny, ul. Lotnicza 22/41, 31-462 
Kraków, nr konta: 38 1140 2004 0000 3402 7712 2081 
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika. 

13. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi 1830 zł/os. 
Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 19.04.2022 – 1750 
zł/dziecko. 

 
Koszt uczestnictwa obejmuje: 

• zakwaterowanie (6 noclegów w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym Morsko Plus) 

• pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), 
świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją, kończą 
obiadem 

• opieka kadry wychowawczej, instruktorskiej 
• koszt realizacji programu 
• przejazd autokarem z Krakowa 
• przewóz rowerów 
• ubezpieczenie NNW 20 000 zł 
• gadżety, nagrody 

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

14. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez 
uczestników w czasie trwania obozu. W przypadku wyrządzenia 
szkód materialnych przez uczestnika obozu jego rodzice/prawni 
opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy 
wyrządzonej szkody. 

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody 
powstałe w wyniku używania przez uczestników niesprawnego 
sprzętu należącego do uczestnika. 
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REZYGNACJE I ZWROTY. PRZENIESIENIE 
UPRAWNIEŃ 
16. Przy rezygnacji z uczestnictwa na więcej niż 30 dni przed 
rozpoczęciem obozu potrącana jest kwota w wys. 200 zł z 
wpłaconej zaliczki (koszty poniesione przez organizatora na 
organizację obozu). 
 
W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni potrącane są 
rzeczywiste koszty poniesione przez organizatora, kwota ta nie 
może być większa niż: 
rezygnacja na 29-15 dni przed wyjazdem - 35% 
rezygnacja na 14-8 dni przed wyjazdem - 50% 
rezygnacja na mniej niż 7 dni - 75% 
 

17. W każdym momencie przed rozpoczęciem obozu można 
przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą wymagania 
udziału w obozie, która przejmuje wszystkie prawa i obowiązki 
wynikające z powyższego regulaminu. 

18. Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia kosztów 
rezygnacji – koszt ubezpieczenia wynosi 3% wartości imprezy. 
Szczegóły i OWU dostępne u organizatora. Ubezpieczenie 
należy wykupić w ciągu 5 dni od podpisania umowy. 
 

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 

19. Uczestnicy obozu powinni posiadać odzież i obuwie 
dostosowane do pory roku: 
• kilka zmian odzieży: t-shirty z krótkim rękawem, bluzki z 

długim rękawem, ciepła bluza/polar, krótkie spodnie, długie 
spodnie/dresy, bielizna i skarpetki na każdy dzień, piżama, 
kurtka wiatrówka, kurtka przeciwdeszczowa/peleryna 

• czapka z daszkiem 
• obuwie do lasu/na rower, lekkie obuwie sportowe do zajęć w 

ośrodku (tenisówki, adidasy), sandały, pantofle, klapki pod 
prysznic 

• strój kąpielowy 
• kosmetyczka: szczoteczka do zębów, pasta, mydło, szampon, 

chusteczki higieniczne 
• ręcznik do rąk, ręcznik kąpielowy 
• krem przeciwsłoneczny z filtrem UV, preparat na komary 
• plecaczek turystyczny (ok. 10-20 l) 
• czołówka/latarka (w miarę posiadania) 
• sprawny rower dopasowany do wzrostu, kask, rękawiczki 

(zalecane) 
 

 

 

_____________________________________________________________ 

podpis rodzica 
 

_____________________________________________________________ 

podpis organizatora 
 


