
UCZNIOWSKI KLUB SOPRTOWY „JADOWNICZANIE” 

Umowa na usługę organizacji kolonii we Władysławowie „OW” Paleo 

Termin kolonii: 04.08 – 15.08.2021r. 

Zawarta w dniu…………………………..roku w Brzesku pomiędzy: Uczniowskim Klubem 

Sportowym „Jadowniczanie” z siedzibą w ul. Św. Prokopa 4 32-851 Jadowniki    NIP 869-19-21-496, 

zwanym w dalszej części umowy Organizatorem a  

……………………………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………………………………...…                         

( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego” 

………………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………..                          

( imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

zam. ulica ………………………………………………….nr domu……….nr mieszkania…................ 

kod pocztowy…………………… miasto ……………………… telefon………………………………. 

adres e-mail…………………………………………….. zwaną/ym w dalszej części umowy Klientem 

o następującej treści: 

§ 1 

Organizator oświadcza, ze zobowiązuje się do organizacji kolonii zgodnie z ofertą, załącznik nr 1 do 

umowy. 

§ 2 

Organizator oświadcza, że zatrudni kadrę pedagogiczną posiadającą wymagane uprawnienia do 

realizacji programu kolonii oraz zgłosi organizację kolonii do odpowiedniego Kuratorium Oświaty 

najmniej 21 dni przed jej rozpoczęciem. 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

Przy zgłoszeniu Klient wpłaca na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jadowniczanie” zaliczkę 

w wysokości 500zł (słownie pięćset złotych zero groszy). Pozostała należność winna być wpłacona 

najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem kolonii. 

Cena kolonii: 1650zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy). Po 

przekroczeniu powyższych terminów, brak wpłaty w ciągu trzech dni od wezwania Klienta przez 

Organizatora ale nie później jak dzień przed wyjazdem jest równoznaczny z rezygnacją Klienta na 

warunkach REZYGNACJI Z IMPREZY z uczestnictwa w imprezie. Wpłaty należy dokonać na nr 

konta bankowego: 

Santander Bank 61 1090 1838 0000 0001 2118 9017 

 

 

 

 

 



§ 4 
ZAWARCIE UMOWY: 

Zawarcie umowy klienta z UKS Jadowniczanie  następuje poprzez zapoznanie się z umową dostępną 

na stronie internetowej WWW.sp1.jadowniki.pl/uks oraz wpłatę zaliczki na konto organizatora. 

Jeden egzemplarz podpisanej umowy klient jest zobowiązany wysłać na adres siedziby organizatora tj. 

UKS Jadowniczanie ul. Św. Prokopa 4 32-851 Jadowniki , maile uks.jadowniczanie@interia.pl  lub 

przekazać osobiście po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (602-135-810) 

 

§5 
PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ: 

Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w kolonii wszystkie przysługujące mu z 

tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy 

obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli 

Klient zawiadomi go o tym w terminie do 15 dni przed datą wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny 

imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy 

turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

 

§6 
REZYGNACJA Z IMPREZY: 

Rezygnacja z imprezy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i następuje z chwilą 

otrzymania jej przez UKS Jadowniczanie. Poniesione przez UKS Jadowniczanie  koszty związane z 

anulowaną rezerwacją mogą być podstawą do obciążenia Klienta w oparciu o rzeczywiste wydatki 

ustalone indywidualnie.  

Kwota obciążenia nie może być jednak wyższa niż: 

– 300 zł, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy; 

W przypadku nagłej choroby prosimy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego gdyż istnieje na tej 

podstawie możliwość ograniczenia ewentualnego obciążenia z tytułu rezygnacji. 

Wszelkie wypłaty dla Klientów dokonywane są niezwłocznie po podpisaniu odpowiednich 

dokumentów. 

 

§7 
OBOWIĄZKI KLIENTA - UCZESTNIKA: 

Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia dziecka wpisanego na zgłoszeniu, w pełni 

umożliwia udział w imprezie. Stwierdza również, że posiada niezbędne wymagane dokumenty np. 

ważną legitymację szkolną itp. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec UKS 

Jadowniczaniei za szkody wyrządzone z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i 

biorących udział w imprezie – zobowiązując się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości. Klient 

zobowiązany jest w przypadku imprez dla dzieci do pokrycia kosztów leków ordynowanych 

indywidualnie (antybiotyki, leki specjalistyczne itp.) osobie niepełnoletniej, niezwłocznie po 

zakończeniu imprezy i przedstawieniu rachunku. 

 

§ 8 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w 

szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich 

eksploatację przez innych uczestników kolonii. 

Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które powstały 

wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, 

strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 

nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane 

polisą ubezpieczyciela. 

Organizator zastrzega sobie możliwość niezrealizowania poszczególnych punktów programu 

obozu z powodów niezależnych od niego, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki 

oraz inne siły wyższe. 

 

mailto:uks.jadowniczanie@interia.pl


§ 9 
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie przez UKS Jadowniczanie, filmów z uczestnikiem na 

stronie internetowej oraz w ofertach promocyjnych (jeśli nie, proszę o skreślenie treści paragrafu oraz 

złożenia parafki) 

Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych 

personalnych i adresowych klientów. 

 

§ 10 

Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu obozu. 

Organizator z obowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej do 14 dni od jej 

otrzymania. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

     Podpis Zamawiającego                                                                           Podpis Organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uczniowski Klub Sportowy „Jadowniczanie” 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

WŁADYSŁAWOWO – jedno z najatrakcyjniejszych wczasowisk na wybrzeżu, położone u nasady 

Półwyspu Helskiego, na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Rejon Parku słynie z czystych 

wód, pięknych, szerokich plaż (o długości 23 km z 13 strzeżonymi kąpieliskami) oraz powietrza, 

szczególnie nasyconego jodem. Dużą atrakcją dla turystów jest największy na Bałtyku port rybacki, 

oferujący przejażdżki po otwartym morzu. 

TERMIN 04.08 – 15.08.2021r. 

WIEK UCZESTNIKÓW   9 – 15 lat  

ZAKWATEROWANIE Ośrodek Wypoczynkowy  Paleo www.paleo.pl znajduje się w dzielnicy 

pensjonatowo-mieszkalnej usytuowanej pośrodku miasta. Stąd wszędzie blisko; w sąsiedztwie park 

przyrodniczy, blisko kościół i dworzec. Odległość od plaży ok. 800m i tyle samo do ośrodka 

sportowego Cetniewo. Na terenie ośrodka jest parking, boisko z siatką i koszem, plac zabaw dla 

dzieci, miejsce do grillowania oraz stołówka, w której oferowane są tradycyjne, ale zdrowe potrawy. 

Teren przestrzenny, bezpieczny i ogrodzony. Obiekt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 5 osobowych  (większość pokoi 3-osob. z balkonami). Sanitariaty i 

prysznice na każdej kondygnacji, ciepła woda przez całą dobę. Budynek posiada 62 miejsca w 22 

pokojach. 

WYŻYWIENIE:  Podczas pobytu trzy posiłki dziennie + podwieczorek (smaczna domowa kuchnia). 

Menu uzgadniane z kierownikiem kolonii, większość potraw podawana w formie nieporcjowanej z 

zachowaniem rygorów sanitarnych. 

KADRA: Kierownik, jeden pedagog na 15 uczestników (opiekunami są nauczyciele z wieloletnim 

stażem pedagogicznym); ratownik, instruktorzy pływania, pielęgniarka, doraźnie- opieka lekarska. 

TRANSPORT - klimatyzowany autokar 

UBEZPIECZENIE: NNW 

W PROGRAMIE 

 Wycieczka piesza na przylądek Rozewie brzegiem morza. Poznawanie urozmaiconej przyrody 

Parku Nadmorskiego. Na trasie plaże wydmowe, klifowe i kamieniste. 

 Wąwóz Chłapowski – baśniowa dolina ciągnącą się od wsi Chłapowo i kończąca się 

(oczywiście) na plaży.. 

 Przylądek Rozewie – legendarne miejsce, położone najdalej na północy Polski. Znajdująca się 

tu latarnia morska jest jedną z największych i najstarszych na polskim wybrzeżu.  

 Wycieczka autokarowa do Trójmiasta: Błyskawica – okręt muzeum, spacer bulwarem 

Nadmorskim, molo w Sopocie i deptak Monte Casino, Park Oliwski i katedra. 

 Wycieczka autokarowa na Półwysep Helski. 

Zwiedzanie fokarium przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jest to kompleks basenów służący doświadczeniom naukowym z zakresu biologii i ekologii 

organizmów morskich. Muzeum Obrony Wybrzeża zajmuje dwa największe obiekty na 

terenie Helu. Są to pozostałości monstrualnej baterii niemieckiej 406 mm stanowisko ogniowe 

i wieża kierowania ogniem.  

 Wycieczka autokarowa do Gdańska: zwiedzanie starówki; powitanie Neptuna, Ratusz- 

muzeum historyczne, Dwór Artusa, Bazylika Mariacka,  

 Zwiedzanie zamku krzyżackiego w Malborku (z przewodnikiem)  

http://www.paleo.pl/


 Biesiada przy grillu, a ponadto: 

o Zajęcia integracyjne sprzyjające lepszemu poznaniu wszystkich uczestników, 

tworzeniu przyjaznej relacji między nimi, zwiększeniu spójności grupy. 

o Rozgrywki i turnieje sportowe takie jak: piłka nożna, siatkówka, piłkarzyki, tenis 

stołowy. 

o Gry i zabawy takie jak: „Kalambury”, „Randka w ciemno”, „Bal przebierańców”, 

Neptunalia oraz chrzest morski i śluby kolonijne. Nie zabraknie również konkursów 

makijażu i fryzur, wyborów Miss i Mistera kolonii oraz ulubionych przez wszystkich 

dyskotek. 

o Konkursy plastyczne i muzyczne a wśród nich zajęcia z wykorzystaniem materiałów 

naturalnych (piasek, liście muszelki), konkurs rzeźby z piasku, wspólne śpiewanie i 

muzykowanie przy ognisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem danych osobowych jest Uczniowski klub Sportowy „Jadowniczanie” z siedzibą ul. 

Św. Prokopa 4 32-851 Jadowniki. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od 

dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych - dalej "RODO" (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych 

osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy. 

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez 

okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych. Podanie 

danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy 

polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych. Wykonanie umowy nie 

jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania 

oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być 

wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych 

do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania 

danych. 

Dane kontaktowe do Administratora Danych UKS Jadowniczanie ul. Św. Prokopa 4 32-851 

Jadowniki  Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: 

kontakt e-mailowy pod adresem: uks.jadowniczanie@interia.pl 

kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby UKS 

Dane niezbędne do realizacji umowy: 

- imię i nazwisko Rodziców 

- imię i nazwisko Dziecka 

- adres mailowy 

- nr telefonu 

- data urodzenia Dziecka 

- PESEL Dziecka 

- adres zamieszkania 

- informacje dotyczące Dziecka wynikające ze wzoru karty kwalifikacyjnej 


