
Umowa uczestnictw

Zawarta dnia ........................... w Zabierzowie
Frygi Drygi Natalia Kubica-Lupa 
frygidrygi@vp.pl, tel. 696 007 241,  
Reprezentowaną przez Natalię Kubic
nr Z/61/2015 oraz posiadającym gwarancje ub
IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o nr NIP 5130070929 zwanym dalej 
którego działa, a 
Rodzicem/ opiekunem prawnym (dane rodzica/opiekuna prawnego)
1. Nazwisko i Imię: ….........................................................................................
2. Adres zamieszkania: …............................................................................
3.Telefon: … .................................................
4. e-mail: …..................................................................
zwanym dalej „Opiekunem”, reprezentującym „
Dane ucznia:  
1. Nazwisko i Imię: …..............................................................................
2. PESEL: …........................................................................................

zwanego dalej „Uczniem”.  

Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu tanecznego 
34-520 Poronin 

1. Obowiązkiem Uczestnika jest uiszczenie kosztów Obozu w
 Pierwsza rata 500 zł do dnia 15.04.2019
 Druga rata 500 zł do dnia 15.05.2019
 Trzecia rata 450 zł do dnia 15.06.2019.

2. Organizator zapewnia w trakcie trwania obozu zajęcia programowe, całodzienne wyżywienie, 
ubezpieczenie NNW oraz całodobową opiekę wychowawczą (od momentu przejęcia dzieci od rodziców / 
opiekunów w wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom / opiekunom).

3. Na mocy zawartych pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓ
uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z 
postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem : w przypadku wyjazdów krajowych: 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na te
zakresie NNW 10 000 zł. 

1. Przed podpisaniem niniejszej umowy Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, 
który znajduje się w dalszej części umowy i stanowi jej integralną

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. 
3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy

przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004r. Nr 223 
poz.2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta.

 

 

 

Podpis organizatora

  
Umowa uczestnictwa dziecka w obozie tanecznym nr ……/……/2019

 
 

Zabierzowie pomiędzy: 
 z siedzibą w Zabierzowie, ul. Radosna 1, Nip: 51300709
 

Natalię Kubicę-Lupa wpisaną do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych 
nr Z/61/2015 oraz posiadającym gwarancje ubezpieczeniowe turystyki nr M 515037 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o nr NIP 5130070929 zwanym dalej „Organizatorem”

(dane rodzica/opiekuna prawnego): 
…..................................................................................................................

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

.......................................................................................
”, reprezentującym „Ucznia”: 

…....................................................................................................................................
: …..................................................................................................................................

§ 1 
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu tanecznego w DOM WCZASOWY JĘDROL  Suche 60a     

Obowiązkiem Uczestnika jest uiszczenie kosztów Obozu w terminie wskazanym przez Organizatora:
Pierwsza rata 500 zł do dnia 15.04.2019. 
Druga rata 500 zł do dnia 15.05.2019. 
Trzecia rata 450 zł do dnia 15.06.2019. 

Organizator zapewnia w trakcie trwania obozu zajęcia programowe, całodzienne wyżywienie, 
czenie NNW oraz całodobową opiekę wychowawczą (od momentu przejęcia dzieci od rodziców / 

opiekunów w wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom / opiekunom).
Na mocy zawartych pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umów generalnych każdy 
uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z 
postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem : w przypadku wyjazdów krajowych: 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie UG nr 205433 w 

§ 2 
Przed podpisaniem niniejszej umowy Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, 
który znajduje się w dalszej części umowy i stanowi jej integralną część.  
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.  
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cy
przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004r. Nr 223 
poz.2268 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy o ochronie konsumenta. 

Podpis organizatora             Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

nr ……/……/2019 

Nip: 5130070929, e-mail: 

wpisaną do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych  
M 515037 wydaną przez SIGNAL 

„Organizatorem” w imieniu 

...................................  
........................................  
..................................  

.................................  

..........................................  
....................................................... 

DOM WCZASOWY JĘDROL  Suche 60a     

ie wskazanym przez Organizatora:  

Organizator zapewnia w trakcie trwania obozu zajęcia programowe, całodzienne wyżywienie, 
czenie NNW oraz całodobową opiekę wychowawczą (od momentu przejęcia dzieci od rodziców / 

opiekunów w wyznaczonym miejscu zbiórki do czasu ponownego przekazania ich rodzicom / opiekunom). 
ŻY umów generalnych każdy 

uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z 
postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem : w przypadku wyjazdów krajowych: 

renie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie UG nr 205433 w 

Przed podpisaniem niniejszej umowy Rodzic / Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O usługach turystycznych (jednolity tekst: DzU z 2004r. Nr 223 

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego                                         
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REGULAMIN 

1. Organizatorem Obozu Tanecznego jest Frygi Drygi Natalia Kubica – Lupa. Nadrzędnym celem Organizatora 
jest zapewnienie Uczestnikom obozu jak najlepszego odpoczynku oraz zorganizowanie programu obozu 
tak, aby Uczestnicy kreatywnie wykorzystali każdą chwilę podczas trwania obozu.  

2. Rezerwacja miejsca następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 
internetowej Organizatora – www.frygidrygi.com - zakładka ZAPISY NA OBÓZ oraz dostarczenie podpisanej 
Umowy wiążącej Strony oraz wpłacenie zaliczki określonej w Umowie na konto bankowe  
Alior Bank 77 2490 0005 0000 4530 1124 1384, w tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska. 

3. Kartę Kwalifikacyjną należy dostarczyć najpóźniej do dnia 10.06.2019r.  
4. Rezygnacja z udziału w obozie musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia (drogą elektroniczną e-

mail). Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora.  
5. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w 

wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych do chwili doręczenia oświadczenia Uczestnika o rezygnacji  
a) po dniu 02.06.2019 - nie ma możliwości zwrotu pierwszej zaliczki;  
b) po dniu 15.06.2019 - niezwracane są koszty obozu,  
c) nie pobiera się kosztów rezygnacji, w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Uczestnik w momencie 

odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże 
Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w obozie, której przekaże uprawnienia 
i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy,  

d) szczególne przypadki losowe powodujące rezygnację będą rozpatrywane indywidualnie. 
6. Niewykorzystanie przez Uczestnika świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów 
pieniężnych za niewykorzystane usługi.  

7. Organizator ma prawo odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych jak np.: brak wymaganego 
minimum uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania wojenne, epidemie), decyzje władz 
państwowych i innych instytucji.  

8. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie zarówno do Uczestników obozu oraz odpowiednio kadry jak 
i innych osób przebywających na obozie. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników 
nieoddane w depozyt opiekunom.  

10. Organizator przekazuje Uczestnikom informacje organizacyjne drogą elektroniczną, nie później niż 14 dni 
przed wyjazdem. Oświadczamy, że w związku z tym, iż Organizator, chcąc utrwalić przebieg oraz atmosferę 
imprezy, zamierza dokumentować ją w formie zdjęć lub krótkich filmów, wyrażamy zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora w katalogach, na stronach internetowych lub w innych materiałach 
promocyjnych wizerunku Uczestnika imprezy, utrwalonego w związku z imprezą w formie zdjęciowej lub w 
formie krótkich filmów. 

11. Czy klient chce wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy ? TAK/NIE  
a jeśli tak to czy: z rozszerzeniem o choroby przewlekłe stwierdzonych u ubezpieczonego, osób bliskich lub 
współuczestnika podróży TAK/NIE  

Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności 
za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie 
turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku 
oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 
Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz 
aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy. Ubezpieczony wyraża zgodę na 
udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej 
oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy 
lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego 
świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel 
przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu 
realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie na potrzeby niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135, z późn. zm.). 
 

    …………………..………………………………….  
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 


