
UMOWA UDZIAŁU W KOLONII – WŁADYSŁAWOWO 2023r. 

Zawarta w dniu ………………............. w Zgierzu pomiędzy: AKADEMIĄ JEŻA ZE ZGIERZA S.C. NIP: 

732218391, REGON 368150830, reprezentowanej przez Beatę Piotrowską, Elżbietę Barylską, 

tel. kontaktowy: 570 565 636; 697 339 082, 

zwaną dalej Organizatorem, a Rodzicem(Opiekunem) zwanym dalej Zamawiającym. 

Nazwisko i imię rodzica (opiekuna) ................................................................................................................. 

Adres zamieszkania.......................................................................................................................................... 

telefon............................................................................................................................................................. 

Zgłaszający oświadcza, że jest prawnym opiekunem osoby zgłaszanej na kolonie letnie, zwanej dalej 

Uczestnikiem. 

Dane Uczestnika znajdują się w Karcie Kolonijnej, która jest integralną częścią niniejszej umowy. 

Zgłaszam udział w wypoczynku (mojego) dziecka ........................................................................................... 

Adres zamieszkania dziecka ............................................................................................................................ 

Nr PESEL dziecka………………………………..............., 

Szkoła……………………………………………….................................. 

Wiek dziecka......................... data urodzenia..................................................... 

§ 1 
1. Organizator podejmuje się świadczenia usługi turystycznej w zakresie organizacji kolonii letnich dla   

dzieci w Dom wczasowy Martusia, ul. Gdańska 3, Władysławowo  

 
w terminie:  

 05.07.2022r. – 15.07.2022r. 
 

Z uwzględnieniem następujących warunków: 
a) czas trwania kolonii 11 dni, 
b) przejazd autokarem/busem w obie strony, 
c) bilety do zwiedzanych obiektów, 
d) wyżywienie i zakwaterowanie, 
e) stała opieka wychowawców. 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do : 
a) zapewnienia zakwaterowania  Dom wczasowy Martusia , w terminie: z § 1. 1 
b) zapewnienia wyżywienia (4 posiłki dziennie) 
c) zapewnienia ubezpieczenia NW uczestnikom kolonii (dzieci), 
d) zapewnienia transportu w obie strony na trasie Zgierz/ Władysławowo – miejsce docelowe 

busem/autokarem, 
e) zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży właściwemu Kuratorowi Oświaty zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w powyższym zakresie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania /Dz.U. z 1997r. nr 12 poz. 67 z 
późn. zm./) 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) Zapłaty kosztu udziału dziecka w koloni w wysokości 2320 zł (w dwóch ratach) do rąk własnych 

Organizatora. 
 I rata – 820 zł płatna w dniu podpisywania umowy 
 II rata  - pozostała kwota płatna do 09.06.2023r. 

b) Złożenia Organizatorowi karty kolonijnej i zawarciem w niej ważnych informacji dotyczących 
zdrowia dziecka. 



c) Pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników kolonii, na podstawie protokołu 
sporządzonego i podpisanego przez kierownika kolonii i wychowawców. 

d) Wyposażenia dziecka na pobyt na koloni w niezbędne ubrania, obuwie, środki do higieny osobistej, 
maseczki, płyny do dezynfekcji, stale przyjmowane leki, nakrycie głowy i kieszonkowe na drobne 
wydatki. 

e) W przypadku problemów wychowawczych z dzieckiem oraz pojawienia się jego choroby, 
Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem odebrać dziecko w 24 h od 
otrzymania informacji o takiej konieczności od Organizatora. 

f) Zamawiający zobowiązuje się przyprowadzić i odebrać dziecko z miejsca zbiórki podanej przez 
Organizatora. W przypadku nieodebrania po powrocie przez rodziców (opiekunów) Organizator lub 
osoba przez niego upoważniona przywiezie dziecko do miejsca zamieszkania podanego w 
niniejszej umowie. Za dostarczenie dziecka wszelkie koszty pokryje rodzic. 

§ 3 
1. Zamawiającemu w przypadku rezygnacji nie przysługuje zwrot kosztów udziału dziecka w obozie, co 

Zamawiający akceptuje. 
2. Ponadto w przypadku spóźnienia się w dostarczeniu dziecka na godzinę i miejsce zbiórki wyjazdu grupy  

kolonijnej, Zamawiający zobowiązuje się do samodzielnego dostarczenia dziecka na miejsce kolonii. 
2. O miejscu i godzinie zbiórki wyjazdu i powrotu Organizator zawiadomi Zamawiającego telefonicznie, 

poprzez SMS lub w inny ustalony wcześniej sposób. 
§ 4 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów, jeżeli zachodzą uniemożliwiające 
przewóz okoliczności, których Organizator nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom. 

2. Nie uważa się za wady imprezy niedociągnięcia zawinione przez osoby prawne i fizyczne, niepozostające 
w stosunku prawnym i faktycznym z Organizatorem. 

§ 5 
1. Uczestnicy kolonii (dzieci) zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów   

obowiązujących w miejscach pobytu, o których będą powiadomieni przez opiekuna oraz przez 
wychowawców. 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika regulaminu kolonii, a w szczególności spożywania  
alkoholu, narkotyków itp. używek (lub opuszczania miejsca pobytu Ośrodka, bez zgody Opiekuna) 
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z obozu na koszt Zamawiającego. 

§ 6 
1. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania kolonii z 

przyczyn leżących po jego stronie. 
2. W przypadku braku możliwości organizacji wypoczynku ze względu na COVID-19 dokonane wpłaty na   
     poczet kolonii zostaną zwrócone Zamawiającemu. 

§ 7 
Wszystkie sprawy związane z realizacją programu pobytu, wypoczynku i bezpieczeństwa dzieci oraz 
odpowiedzialność za powierzony sprzęt i mienie w miejscach pobytu uczestników spoczywają na 
Organizatorze, w porozumieniu z kierownikiem kolonii. 

§ 9 
Ewentualne uwagi, sugestie, reklamacje dotyczące kolonii należy zgłaszać w trakcie jej trwania u 
Organizatora. 

§ 10 
1. Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia 

rozpoczęcia imprezy do dnia jej zakończenia. 
2. Rodzic, zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych 

osobowych” podpisując Kartę Kwalifikacyjną dziecka wyraża zgodę na bezpłatne przetwarzanie, 
uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Rodzica, na utrwalanie 
wizerunku dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji ofert oraz w celach promocyjnych Organizatora. 

§ 11 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                 ORGANIZATOR 
 
...........................................             ........................................... 


