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UMOWA O UDZIAŁ W OBOZIE WINDSURFINGOWYM & SURFSKATE  
 
Zawarta w dniu ........................................ pomiędzy : 
 
Organizatorem wypoczynku: 

Oskarem Wysockim, os. 2 Pułku Lotniczego 46/55, 31-870 Kraków, 

tel.506-955-395, e-mail: biuro@mrshark.pl 
NIP 675-134-31-52       
a 
Opiekunem  prawnym uczestnika obozu,  
 
Imię : …................................................Nazwisko:............................................................... 

Adres zamieszkania ……………………………......................……………………………….. 

Telefon….......…………........……..........   mail .................................................................... 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja obozu windsurfingowego&surfskate dla dzieci i 

młodzieży. 
2. Termin imprezy : 09.08.2019r - 18.08.2019r. 
3. Miejsce obozu : Harcerski Ośrodek Morski w Pucku, ul. Żeglarzy 1, 84-100 Puck. 
4. Wiek uczestników : od 9 lat do 15 lat 
5. Cena 2.300zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) za każdego uczestnika obozu. 
6. Cena zawiera: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami (9 noclegów), pełne 

wyżywienie (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacje), przejazd Express Intercity Premium -

Pendolino (Kraków-Puck, Puck-Kraków), zajęcia z windsurfingu, opiekę wykwalifikowanej kadry, sprzęt 

windsurfingowy/sportowy, ubezpieczenie NNW. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie obozu z przyczyn od niego niezależnych.  
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7. Dane uczestnika obozu: 

 
Nazwisko:……………………………….........…. imię:.......................................................... 

Data urodzenia: …...........................................Pesel:......................................................... 

Adres zameldowania:..................................................................................................................... 

Adres zamieszkania:...................................................................................................................... 

 
8. Harmonogram płatności: 

Zadatek : 900,00 zł płatny 14 dni od dnia rezerwacji miejsca. 

II rata: 700,00 zł płatne do 31.03.2019r. 

III rata: 700,00 zł płatne do 30.06.2019r. 
 
UWAGA! Zadatek nie ulega zwrotowi! 
 
9. Sposób zapłaty: przelewem na konto:  75 1140 2004 0000 3502 7553 4252 

10. W razie rezygnacji z udziału w obozie klient ma prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów 

wraz z zadatkiem tylko poprzez znalezienie zastępstwa za swoją osobę.  

UWAGA  
Informacja o rezygnacji dostarczona na piśmie osobiście lub mailem wraz z danymi osoby 
deklarującej chęć udziału w obozie w zastępstwie za osobę rezygnującą. 
11. Prawny opiekun uczestnika w razie rezygnacji z obozu może przekazać prawa do uczestnictwa w 

obozie windsurfingowym osobie trzeciej informując pismem lub mailem o tym fakcie organizatora. Osoba 

trzecia nabiera praw do przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy z organizatorem. Po podpisaniu 

umowy wpłacona kwota przechodzi na osobę trzecią , Organizator nie ingeruje i nie rozstrzyga rozliczeń 

pomiędzy stronami przekazującymi między sobą prawa do udziału w obozie. 
12. Umowa rozumiana jest jako podpisana po dokonaniu przez Klienta wpłaty rezerwującej miejsce  za 

ww. obóz w ustalonym wyżej terminie. Brak wpłaty rezerwującej jest równoznaczny z odstąpieniem od 

umowy. 
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13. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze stratami 

materialnymi wynikającymi z nieumyślnie wyrządzonych szkód przez Uczestnika. 
14. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. kataklizmy, nieszczęśliwe wypadki, 

czas trwania imprezy wydłuży się, wówczas Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do pokrycia kosztów 

związanych z niezbędnym pobytem Uczestnika w miejscu wypoczynku. 
15. W przypadku choroby uczestnika w czasie trwania imprezy koszty związane z jego leczeniem 

pokrywa Rodzic/Opiekun. 
16. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do dostosowania się i przestrzegania poniższego regulaminu 

imprezy:  

a) Uczestnik zobowiązany jest słuchać i wykonywać polecenia instruktora-wychowawcy, 

b) Uczestnik nie może sam, dobrowolnie opuszczać terenu pobytu i miejsc zajęć programowych  

c) Uczestnik nie może spożywać alkoholu, palić tytoniu i korzystać z innych używek (np. narkotyków) 

podczas trwania obozu 

d) Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach programowych oraz do zgłaszania własnych 

propozycji programowych oraz ich realizacji za zgodą i pod opieką instruktora-wychowawcy. 
17. W przypadku rażącego niedostosowania się Uczestnika do regulaminu obozu- Organizator ma 

prawo do odesłania Uczestnika do miejsca zamieszkania na koszt Rodzica/opiekuna  
18. W przypadku dobrowolnego opuszczenia imprezy przez Uczestnika i odebrania Go przez 

Rodzica/opiekuna- Organizator nie zwraca wpłaty i nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z 

transportem itp. 
19. Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość wszystkich swoich danych 

zawartych w niniejszej Umowie. 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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.............................……………………  
            Miejscowość, data         
 
 
 
........………………………….............                                                 ………………………………. 
   podpis prawnego opiekuna                                                    pieczęć i   podpis Organizatora 

 


