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1. Zawarcie umowy  
1.1. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią załącznik do umowy z Klientem i jej integralną część.  
1.2. Klient podpisujący umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników półkolonii i przejmuje tym samym 
odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników.  
1.3. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w półkolonii oraz termin ich okazania lub 
dostarczenia Organizatorowi. Brak takich dokumentów lub nieterminowe ich złożenie może skutkować anulowaniem rezerwacji przez 
Organizatora po uprzednim wezwaniu Klienta do ich przedłożenia.  
1.4. O wszelkich zmianach danych podanych w umowie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora.   
1.5. Organizator zapewnia (opłaca) każdemu uczestnikowi półkolonii ubezpieczenie w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w 
Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA z siedzibą w Warszawie. Ogólne warunki ubezpieczenia (ubezpieczenie NNW oraz 
KL w PZU SA z siedzibą w Warszawie) dostępne są na stronie www.warta.pl. Suma ubezpieczenia 5.000,00 zł. 
 
2. Ceny i płatności         
2.1. Cena półkolonii ustalona w umowie obejmuje świadczenia określone wyraźnie w ofercie.    
2.2. Klient zobowiązuje się do zapłaty należnego Organizatorowi wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, przy czym w terminie 7 dni 
od daty wystawienia umowy Klient wpłaca zaliczkę w wysokości co najmniej 200 złotych. Pozostała część należności zostanie wpłacona 
najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. O dacie zapłaty decyduje data wpływu należności na konto Organizatora.  
2.3. W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie między 29 a 14 dniem do dnia rozpoczęcia turnusu Klient wpłaci 
całkowitą należność jednorazowo, w ciągu 5 dni od daty wystawienia umowy, a w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni do dnia 
rozpoczęcia turnusu Klient wpłaci całkowitą należność w ciągu 1 dnia od dnia wystawienia umowy. 
2.4. W przypadku niedokonania przez Klienta pełnej wpłaty należności za półkolonię w określonym terminie i wysokości, Organizator może 
anulować rezerwację po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty.  
2.5. Płatności należy dokonywać na nr konta bankowego Organizatora: BANK Pekao SA, NR 80 1240 2946 1111 0010 8481 2693, dla przelewów 
zagranicznych: IBAN: "PL", SWIFT: "PKOPPLPW". W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika półkolonii oraz numer umowy.
  
 
3. Odwołanie półkolonii, zmiana warunków umowy 
3.1. Organizator może rozwiązać umowę o udział w półkolonii jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w półkolonii, jest mniejsza niż 10 
osób, a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem 
półkolonii. 
3.2. Organizator może rozwiązać umowę o udział w półkolonii, jeżeli nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności. 
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonania nieznacznych zmian warunków umowy. O każdej zmianie warunków umowy 
Organizator niezwłocznie powiadomi Klienta. 
 
4. Rezygnacja z uczestnictwa w półkolonii. 
4.1. Klient może odstąpić od umowy o udział w półkolonii w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Klient jest zobowiązany do zapłacenia 
opłaty za odstąpienie od umowy o udział w półkolonii w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem półkolonii doszło do 
odstąpienia od umowy: 

a) 10 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 49 a 40 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem 
imprezy, 

b) 20 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 39 a 30 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem 
imprezy, 

c) 30 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 29 a 21 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem 
imprezy, 

d) 50 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 20 a 15 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem 
imprezy, 

e) 70 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie pomiędzy 14 a 8 dniem (włącznie) przed rozpoczęciem 
imprezy, 

f) 80 % wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy w terminie poniżej 8 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.  
 
5. Odpowiedzialność stron 
5.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być 
wykonane przez Organizatora, czy przez inne podmioty. 
5.2. Organizator ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do trzykrotności całkowitej ceny 
półkolonii względem każdego Klienta. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie. 
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5.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że: 
a. uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń kadry instruktorskiej, stosowania się do wszystkich regulaminów 
obowiązujących w ośrodku, do przestrzegania przepisów prawa, 
b. uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i posiadania alkoholu oraz palenia i posiadania tytoniu lub zażywania i posiadania 
środków odurzających, 
c. uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć. 
5.4 Organizator w przypadku rażącego niestosowania się uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej, a zwłaszcza w przypadku 
spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub zażywania narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, zastrzega sobie prawo do skreślenia 
uczestnika z listy uczestników półkolonii. O podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Klienta. W tym przypadku Klient jest 
zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika na własny koszt.  
5.5. Prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku dotyczy także sytuacji, w których uczestnik utrudnia sprawne realizowanie 
programu i naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych.  
5.6. Klient wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi w przypadku podejrzenia spożywania narkotyków lub 
alkoholu przez uczestnika półkolonii. Organizator zapewnia, że zawsze będzie starał się wcześniej skontaktować z rodzicami lub opiekunami 
uczestnika. 
5.7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora i jego kontrahentów za wyrządzone przez siebie szkody. 
 
6. Reklamacje 
6.1. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania półkolonii, o niewykonaniu lub 
nienależytym wykonaniu usług objętych umową. 
 
7. Postanowienia końcowe 
7.1. Jeżeli umowa w sposób odmienny od niniejszych warunków uczestnictwa reguluje poszczególne kwestie – pierwszeństwo mają 
postanowienia umowy.  
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności 
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.  
 


