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UMOWA nr ____/ F / 2022 

O UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH  ZIMOWYCH 

 
§ 1 Zasady ogólne 

 

1. Zawarta w dniu__________________ w Radlinie, pomiędzy: 
__________________________________________________ zwanym dalej Zamawiającym, 
a firmą Edu – Kompas Olga Konarzewska z siedzibą w Radlinie 44-310 ul. Mariacka 8, 
 NIP 662-152-17-96 reprezentowaną przez Olgę Konarzewską, zwanym dalej Organizatorem. 

 
Imię i nazwisko uczestnika 

 

 

Data urodzenia: 
 

 

Adres zamieszkania: 
 

 

Nazwa i adres zajęć zimowych: 
 

ZIMOWE PLUSKANIE  23 – 27 STYCZEŃ 2023 

ul. Mariacka 8 Radlin 44-310 

Imię i nazwisko opiekuna 

zgłaszającego 
 

Telefon, e-mail opiekuna 
 

 

 

 

2. Umowa określa warunki organizacji półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych realizowanych przez 

Organizatora. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest opiekunem prawnym Uczestnika i wyraża zgodę̨ na udział Uczestnika w 

półkoloniach “Zimowe Pluskanie” w terminie 23 – 27 stycznia 2023 roku. 

4. Półkolonie odbywają̨ się̨ w placówce Dwujęzycznego Przedszkola Sportowego PINGU przy ul. Mariackiej 8 

w Radlinie oraz na basenie MOSiR w Radlinie zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie 

internetowej. 

5. Warunkiem uruchomienia półkolonii, jest zebranie się̨ minimum12 uczestników. W przypadku niezebrania się̨ 

minimalnej liczby uczestników, Organizator może odwołać zajęcia, o tym fakcie niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W szczególnych przypadkach Organizator może podjąć́ 

decyzję o uruchomieniu półkolonii dla mniejszej grupy osób.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn od niego niezależnych 

 

§ 2 Zapisy i opłaty 
1. Zapisu na półkolonie należy dokonać́ za pomocą̨ zgłoszenia telefonicznego w sekretariacie placówki, 

telefonicznie lub mailowo. 

2. Zamawiający zobowiązuje się̨ do wniesienia opłaty w wysokości: 670 zł, słownie.: sześćset siedemdziesiąt 

PLN 

a. Zaliczka 300 zł wraz z kartą zgłoszeniową 
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b. Dopłata 370 zł do 13 stycznia 

c. Przelew na konto nr 94 1050 1344 1000 0097 3675 6751 

3. Opłata obejmuje: 

d. 8 godzinną opiekę̨ dziennie pod nadzorem wychowawców od 8.00 - 16.00 

e.  2 godziny basenu dziennie pod opieką trenera 

f.  Escape Room “Tajemnice labiryntu” 

g.  Karaoke Show z nagrodami 

h.  Warsztaty DIY – szklane obrazy 

i.  Czekolada Party – wszystkie wymiary czekolady 

j.  Spotkanie z japońską sztuką origami 

k.  Laser House w Rybniku 

l.  Gra miejska w terenie 

m.  Seans filmowy w Multikinie Rybnik 

n.  Eksperymentalny poranek z nauką 

o. Napoje, przekąski; dyplomy 

p. Ubezpieczenie grupowe NNW  

q. Wszelkiego rodzaju materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć́; 

4. Potwierdzeniem udziału w półkolonii jest wniesienie całości opłaty do 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii. 

5. W przypadku odwołania organizacji półkolonii całość́ uiszczonej kwoty zostanie zwrócona na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy. 

6. Brak uiszczenia Opłaty skutkuje skreśleniem Zamawiającego z listy Uczestników Półkolonii. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy na 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii. Rezygnacja powinna 

zostać́ złożona pisemnie na adres: sekretariat@pingu-edu.pl. Organizator potrąca w takim wypadku zaliczkę. 

 

 

§ 3 Organizacja zajęć 

 
1. Organizator realizuje półkolonie w miejscach i terminach podanych na Stronie internetowej.  

2. W szczególnych sytuacjach Organizator zastrzega sobie możliwość́ zmiany programu zajęć́, wcześniej 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę̨: kierownik wypoczynku, wychowawcy oraz instruktorzy. 

4. Organizator zapewnia, że zajęcia realizowane są̨ zgodnie z zasadami BHP. Przed rozpoczęciem zajęć́ 

Uczestnicy zostaną̨ zapoznani z obowiązującymi zasadami. 

 

§ 4 Odpowiedzialność Organizatora 

  
 

1. Organizator ponosi odpowiedzialność́ wyłącznie za szkody Uczestników powstałe z winy Organizatora. 

Odpowiedzialność́ ta ograniczona jest do czasu trwania zajęć́ podczas półkolonii. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie półkolonii mienie, dlatego posiadane przez 

Uczestników wartościowych przedmiotów odbywa się̨ wyłącznie na ich odpowiedzialność́. 

3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność́ za szkodę̨ wyrządzoną̨ ze swojej winy Organizatorowi, innemu 

uczestnikowi lub osobie trzeciej. 

4. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania półkolonii, które powstały wskutek 

działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne 

siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność́ odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy 

utraty zdrowia w zakresie przekraczającymi kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela. 
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§ 5. Czas trwania umowy 

 

 

1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym na czas trwania półkolonii. 

 

 

§ 6. Polityka prywatności  
 

1. Zamawiający wyraża zgodę̨ na wykonanie zdjęć́ oraz filmów podczas zajęć́, które mogą̨ być́ udostępniane 

publicznie. 

2. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody Organizator zwraca się̨ z prośbą̨ o pisemne oświadczenie przesłane przed 

rozpoczęciem Półkolonii. 

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są̨ z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). 

4. Dane Uczestników przekazywane będą̨ wyłącznie podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Półkolonii. 

5. Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych 

Uczestników. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Organizator ma prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający ma prawo wniesienia Reklamacji. Reklamacja powinna być́ złożona za pośrednictwem e-mail na 

adres sekretariat@pingu-edu.pl. Organizator ma obowiązek udzielić́ odpowiedzi na reklamację w terminie 30 

dni od dnia jej otrzymania. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 
 

…………………………..                                                                                   ...............………………………            
 
         Data                                                                                                             (Podpis rodzica lub opiekuna) 
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