Umowa uczestnictwa w wakacyjnym obozie malarsko – rysunkowym nad morzem
Mikoszewo 2019
Zawarta w Warszawie, dnia ……………….………….. r. pomiędzy:
SEALART Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (01-908), ul. Wólczyńska 55, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636845, posiadającą
numer NIP 1182129756 oraz REGON 365420802, reprezentowaną przez Dominika Dariusza Urbańskiego –
Członka zarządu, zwaną dalej zwaną dalej „Organizatorem”
a
Panią/Panem………………………………………………………………………….……….., zamieszkałą/ym
w
(……….-………),
ul
……………………………………………………………………………………………..,posiadającym
nr
PESEL: …………………………………….……………………, legitymującą/ym się dowodem osobistym nr:
…………………………………………………., reprezentującym oraz będącym rodzicem lub prawnym
opiekunem:
………………………………………………………………………………
zwanym dalej Uczestnikiem o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1) Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo Uczestnika w obozie malarsko – rysunkowym nad
morzem Mikoszewo 2019, w okresie od 11.08.2019 - 21.08.2019, zwanym dalej „Obozem”.
2) Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu zgodnie z podanym programem (program
zajęć i szczegóły atrakcji dostępne na stronie: www.sealart.pl).
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć i atrakcji w trakcie trwania obozu bez
informowania rodziców/ opiekunów o dokonanych zmianach.
4) Zmiana programu zajęć i atrakcji nie zmienia dalszych postanowień umowy.
§2
Warunki płatności
1) Całkowity koszt Obozu wynosi 2090 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych).
2) Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę uczestników jest:
a) Wysłanie maila zgłoszeniowego na adres email: kontakt@sealart.pl

b) Wpłata zadatku w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) na konto bankowe Organizatora: 26 1020
1185 0000 4502 0248 6058. Zadatek jest bezzwrotny, ze względu na koszty rezerwacyjne poniesione
przez Organizatora
c) Oddanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej, podpisanej umowy, najpóźniej do dnia 20
czerwca 2019. Pozostałą należność, należy wpłacić do dnia 20 czerwca 2019r. na konto bankowe
Organizatora: 26 1020 1185 0000 4502 0248 6058
UWAGA! „obozowy” numer konta!
PKO BP 26 1020 1185 0000 4502 0248 6058
w tytule przelewu umieszczając:
imię nazwisko uczestnika, obóz Mikoszewo 2019
3) Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników
Obozu.
4) Niewykorzystanie przez uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych
programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania
ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia.
5) Koszty rezygnacji z obozu:
a) Do 31 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest kwota 500zł, pomijając koszt wynikający z §2
pkt.3
b) Przy rezygnacji krótszej niż 31 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest 100% ceny.
6) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych.
Jeśli uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty
otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
§3
Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora
1) Organizator w ramach Obozu zapewnia:
2) Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2,3,4, 5, 6, 8 - osobowych, o standardzie hotelowym z
łazienką, w ośrodku ,,Grześ” mieszczącym się w Mikoszewie (http://www.osrodekgrzes.pl/).
3) Wyżywienie - 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i kolacja
4) Opiekę wychowawców (od momentu przejęcia dzieci od rodziców/prawnych opiekunów w
wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom/prawnym opiekunom),
opiekę medyczną.
5) Transport - Organizator zapewni przejazd na obóz dla uczestników. Miejsce wyjazdu – Warszawa
(11.08.2019). Proponowana godzina i dokładne miejsce wyjazdu zostaną potwierdzone na 14 dni
przed planowanym wyjazdem. Transport odbywać się będzie autokarem (wyposażonym w
klimatyzację, regulowane fotele, pasy bezpieczeństwa). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
niestawienie się uczestnika w miejscu zbiórki w określonym czasie. W przypadku problemów z
dojazdem na miejsce zbiórki należy niezwłocznie kontaktować się, dzwoniąc na numer tel.
alarmowego - tel. 608-583-843. Godzina wyjazdu oznacza godzinę odjazdu autokaru, proszę przyjść
na miejsce zbiórki ok. 30 min wcześniej. Podana godzina wyjazdu i powrotu jest orientacyjna i może
ulec zmianie ze względu na korki czy warunki pogodowe.
6) Ubezpieczenie - Uczestnik zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas
trwania obozu przez Organizatora. Jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią, w razie wypadku lub
nagłej choroby, rodzice zostaną powiadomieni na adres i telefon wg danych podanych w karcie
kwalifikacyjnej.
7) Zajęcia rysunkowo malarskie – 3h blok rysunkowy dziennie

8) Gry i zabawy - w zależności od warunków pogodowych, opisane w programie
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
spowodowane nieprzestrzeganiem zasad i uwag prowadzących oraz opiekunów.
10) Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu Uczestnika
spowodowany udziałem zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia informacji o wadach
wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach uczestnika lub podaniem nieprawdziwych informacji,
a także nieprzestrzeganiem przez Uczestnika poleceń opiekunów, kadry obozu i prowadzących
zajęcia.
11) Organizator zastrzega możliwość odwołania imprezy lub zamówionych świadczeń, jeśli ich realizacja
jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od organizatora powodów.
12) W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizator powiadomi uczestnika o odwołaniu obozu
najpóźniej na 10 dni przed jej rozpoczęciem, dokonując 100% zwrotu wpłat dokonanych przez
uczestnika.
13) W razie choroby dziecka podczas obozu wymagających wysokich kosztów leczenia (antybiotyki,
inhalatory itp.) ich koszty pokrywają rodzice / opiekunowie.
14) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt, tel. komórkowe, aparaty, mp3, itp., na wypadek
kradzieży, zgubienia i zniszczenia.
15) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabraną gotówkę przez Uczestnika na wypadek
kradzieży, zgubienia i zniszczenia.
§4
Prawa i obowiązki Uczestnika
1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)
3)

4)

Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
Wypełniania poleceń instruktorów (prowadzących zajęcia) i wychowawców
Przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
Przestrzegania higieny osobistej i dbania o porządek w budynku oraz na terenie całego ośrodka
Przestrzegania godziny ciszy nocnej od 22.00 - 7.00 – po tej godzinie zabronione jest przebywanie
poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy
Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
Uczestnik obozu nie może oddalić się od miejsca pobytu bez opieki lub zgody wychowawcy
Za nieprzestrzeganie punktu 4 umowy uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo
odsunięty od zajęć, z jednoczesnym poinformowaniem rodziców/opiekunów.
W szczególnych wypadkach decyzją kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie usunięty z
obozu. W takim przypadku rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany
w ciągu 48 godzin do zabrania uczestnika na koszt własny, bez zwrotu opłaty za obóz.
Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice
lub prawni opiekunowie (odpowiedzialność finansowa).
§5
Postanowienia końcowe

1) Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
2) Złożenie przez rodziców/ opiekunów dziecka podpisu pod niniejszą umową oznacza bezwzględną
zgodę na jej warunki.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa. Sprawy sporne
będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4) Strony zgodnie oświadczają, że bieżące informacje w związku z przebiegiem Obozu będą
przekazywać sobie wzajemnie na poniżej podane adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów:

Uczestnik/Opiekun:
E-mail:………………………………………
Telefon: ……………………………………………………
SEALART:
E-mail: kontakt@sealart.pl
Telefon: 608-583-843 | 794-583-843
5) Uczestnik/Opiekun niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora
prac powstałych w trakcie obozu w celach reklamowych i marketingowych, na nieodpłatne utrwalanie
wszelkimi technikami audiowizualnymi i komputerowymi przebiegu wszelkich zajęć w ramach obozu
i wykorzystanie tak powstałych materiałów w celach marketingowych i osobowych.
6) Uczestnik/Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora w
celach marketingowych i reklamowych.
§6
Informacja o danych osobowych
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

Administratorem danych osobowych jest SEALART Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (01-908), ul.
Wólczyńska 55.
Administrator przetwarza dane identyfikacyjne Uczestnika/Opiekuna tj.: imię, nazwisko, numer
telefonu, adresu e-mail, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego w celu wykonania niniejszej
umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej co wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także dane
wizerunkowe do celów marketingu usług własnych SEALART tylko po wyrażeniu zgody
Uczestnika/Opiekuna – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Administratora może udostępniać dane podmiotom, z których usług korzysta w swojej działalności tj.
podmiotom, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w zakresie obsługi księgowej, a
także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.
Administrator przetwarza dane Uczestnika/Opiekuna pozyskane w związku z zawarciem niniejszej
umowy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
Administrator zapewnia realizację prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a
także prawa do usunięcia danych, prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,
prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych, prawa do
przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Opiekun/Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i w przypadku braku ich podania
umowa nie zostanie zawarta.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych
osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem czy
zniszczeniem.

_________________________________
Uczestnik/Opiekun

____________________________________
Organizator

Telefony alarmowe:
Danuta Urbańska
608-583-843

