WARUNKI ORAZ REGULAMIN OBOZU/KOLONII
I.

Wyjaśnienie pojęć
Projekt – Obóz, Kolonia
Uczestnik – osoba w wieku 8 – 16 lat biorąca udział w Projekcie
Klient – Rodzic/Opiekun prawny zawierająca umowę uczestnictwa w Projekcie w imieniu Uczestników
Organizator – Akademia Rozwoju Twórczego „Artrip” s.c.

II.

Warunki uczestnictwa i forma płatności
1.
2.
3.
4.
5.

6.

III.

Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy/karty kwalifikacyjnej, z którymi Klient
zobowiązany jest się zapoznać przed podpisaniem umowy.
Zawarcie umowy/karty kwalifikacyjnej następuje poprzez jej podpisanie przez Klienta i przedstawiciela
Organizatora tj. Akademię Rozwoju Twórczego „Artrip” s.c.
Klient zobowiązany jest wpłacić na rzecz Organizatora opłatę uczestnictwa w obozie/kolonii.
Opłata za udział w obozie/kolonii wynosi 1400 PLN przyznane rabaty w wysokości ______________
W/w opłata za wypoczynek uiszczana jest przelewem na konto 72 1910 1048 2116 1681 4566 0001 w dwóch
ratach:
a) 200PLN zadatku za osobę, w terminie do 14 dni od daty podpisania Karty Rezerwacyjnej
b) Pozostałą kwotę w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem Obozu/Kolonii
Dokonane wpłaty mają charakter zadatku.

Zobowiązania i prawa Organizatora
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Projekt to impreza o charakterze edukacyjnym i turystycznym, której głównym celem jest wieloaspektowa
forma pracy z grupą młodych ludzi. Program wyjazdu skonstruowany jest zgodnie z wiekiem
i predyspozycjami Uczestników. Warsztaty edukacyjne stwarzają natomiast okazję do odkrywania własnych
pasji i kreatywności, a zarazem są znakomitą zabawą i pozwalają na zbliżenie z rówieśnikami.
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Projektu:
a) Na terenie: ________________________________________
b) W terminie: ________________________________________
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdemu Uczestnikowi:
a) nocleg z wyżywieniem dla wszystkich uczestników (pokoje 3,4,5,6 osobowe, każdy z własną łazienką;
wyżywienie: 4 posiłki dziennie, w dniu przyjazdu i wyjazdu 3 posiłki)
b) realizację pełnego programu
c) materiały i narzędzia warsztatowe
d) licencjonowanych przewodników, pilotów i bilety wstępu
e) opiekę wykwalifikowanej kadry (wychowawcy, trenerzy, psycholog i pielęgniarka)
f) ubezpieczenie NNW
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w Projekcie wynikłe z przyczyn od niego
niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, zawinione
działania lub zaniechania Klienta.
Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconych należności za Projekt, jeżeli Uczestnik nie uczestniczył w całości
lub w części Projektu z przyczyn:
a) leżących po stronie Uczestnika, jak np. dobrowolna rezygnacja z części lub całości działań Projektu
b) wynikających z działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne
i nieprzewidywalne pomimo dołożenia należytej staranności.
Organizator ma prawo zmienić kolejność realizacji poszczególnych punktów programu w tym wycieczek
i warsztatów, jeśli pozostanie to bez uszczerbku na jakości Projektu.
Organizator ma prawo odwołać Projekt najpóźniej na 30 dni przed jego rozpoczęciem na skutek działania siły
wyższej lub z przyczyn sobie wiadomych. Uczestnikom zwracana jest wówczas wpłacona kwota w pełnej
wysokości.

IV.

Zobowiązania i prawa Klienta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

V.

Zobowiązania i prawa Uczestnika
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

VI.

Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących na imprezie (obozu, kąpieli,
poruszania się po drogach, przeciwpożarowy) oraz do poleceń kadry: kierownika, wychowawców/
instruktorów.
Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz ważny paszport (na wyjazd
zagraniczny).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku
winy, lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia,
zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
Uczestnik, rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
przez uczestnika podczas pobytu na imprezie.
Zabrania się posiadania i zażywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających oraz wszczynania
awantur, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.
Zabrania się samowolnego opuszczania terenu Ośrodka, odłączania się od grupy podczas wyjazdów,
wycieczek i warsztatów oraz przebywania poza swoim pokojem w czasie ciszy nocnej.
Zabrania się zachowania agresywnego, używania wulgarnych słów i zwrotów, używania telefonów
komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszania, publikacji filmów i zdjęć.
W przypadku łamania wyżej wymienionych zasad regulaminu uczestnik może zostać usunięty z imprezy.
Organizator może wypowiedzieć umowę z klientem w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy uczestników
imprezy turystycznej. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym przez Organizatora
z przyczyn o których mowa w pkt. 6, Organizator zobowiązany jest do zwrotu kwoty wpłaconej przez
uczestnika, pomniejszonej o wartość wykorzystanych świadczeń przez uczestnika i faktycznie poniesionych
kosztów, których zestawienie przekazane zostaje klientowi niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy.
Uczestnik ma prawo do opieki medycznej, wsparcia pedagogicznego, poczucia bezpieczeństwa, ochrony
prywatności w każdym momencie trwania Projektu.

Reklamacje
1.
2.

3.

VII.

Klient zobowiązany jest do terminowego dokonania płatności za udział Uczestnika w Projekcie.
Brak dokonania przez Klienta należnej wpłaty w ustalonym terminie traktowany jest jako rezygnacja
z Projektu.
Jeżeli Klient odwoła udział Uczestnika w Projekcie na jakimkolwiek etapie z przyczyn leżących po jego stronie,
wpłacone do tej pory kwoty nie zostaną zwrócone.
W przypadku rezygnacji Uczestnika Klient zobowiązany jest do zgłoszenia innego Uczestnika, który pokryje
w pełni koszty Projektu zgodnie z cennikiem. W innym wypadku dokonane wpłaty nie ulegają zwrotowi.
Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich dziecko.
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się przyprowadzić dziecko punktualnie na miejsce zbiórki przed wyjazdem
i odebrać uczestnika obozu językowego po powrocie w określonym przez organizatora dniu, miejscu
i godzinie.
LISTA OSÓB UPOWAŻNIONA DO ODBIORU DZIECKA (jeżeli inne niż w/w rodzice/opiekunowie).
a) _______________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do odwiedzin podczas trwania obozu/kolonii w czasie, kiedy nie
prowadzone są warsztaty, wycieczki lub inne punkty programu oraz przez cały dzień w niedziele.
Uczestnik może opuścić ośrodek wypoczynkowy tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, po
uprzednim wypełnieniu oświadczenia o wzięciu odpowiedzialności za dziecko w trakcie odwiedzin.

Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać w miejscu ich zaistnienia Kierownikowi w celu ich usunięcia.
Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Projektu. Podstawę do rozpatrzenia
reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja. Organizator ma obowiązek
rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty uznania
reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

Postanowienia końcowe
Wszystkie inne uregulowania warunków uczestnictwa dokonywane będą w formie informacji wysyłanych do Klienta
przed imprezą. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

data i podpis Klienta

data i podpis Organizatora

