
Umowa imprezy turystycznej 

 

Niniejsza umowa zawarta jest pomiędzy: Wojciechem Gąsiorkiem prowadzącym działalność  

gospodarczą pod nazwą: „Szkoła Sportu i Rekreacji Active” z siedzibą w Bielsku – Białej przy  

ul. Juliana Tuwima 70/19, NIP 547-197-77-31 zwanym w dalszej części umowy  

„Organizatorem”. 

 

a 

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym/ą…………………………………………………………………………………. 

Nr seria dowodu osobistego……………………………Nr tel…………………………………. 

zwanym/ą jest w dalszej części „Klientem”  

 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………… 

Data urodzenia…………………………………PESEL………………………………………... 

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

zwanym/ą w dalszej części „Uczestnikiem wypoczynku”  

 

1. Nazwa imprezy:  

Obóz Narciarsko - Rekreacyjny „Active Ski & Fun Camp Szczyrk 2022” 

2. Termin obozu: 20.02.2022 – 25.02.2022  

3. Kierownikiem wypoczynku jest Bożena Majdoń tel. 509-723-267 

4. Miejscem zakwaterowania uczestników obozu jest: 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy ADAM 

ul. Radosna 3, 43-370 Szczyrk 

 

5. Organizator, w ramach kosztów ponoszonych przez Klienta zobowiązuje się do 

zapewnienia Uczestnikowi wypoczynku:  

• Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienką  

• Wyżywienie całodzienne - 3 posiłki dziennie – rozpoczęcie obozu kolacją (20.02) 

zakończenie obiadem (25.02) 

• Ubezpieczenie - każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem od Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) o sumie ubezpieczeń: 10.000 zł  

• Uczestnictwo w zajęciach merytorycznych, każdy uczestnik ma prawo do uczestnictwa 

we wszystkich imprezach rozrywkowych, wyjściach, wędrówkach  

• Opiekę wychowawców i instruktorów narciarstwa  

• Bilety wstępu za atrakcje wymienione w programie imprezy turystycznej 

 



 

6. Niniejsza umowa wraz z warunkami uczestnictwa i kartą uczestnika stanowią integralną 

część umowy o udział w obozie narciarskim „Active Ski & Fun Camp Szczyrk 2022”, 

organizowany przez Szkołę Sportu i Rekreacji Active Wojciech Gąsiorek. 

7. Koszt uczestnictwa w obozie wynosi :  

Grupa narciarska: 

1300 zł (1200 zł przy zapisie do 30 listopada 2021r.) 

Grupa Rekreacyjna: 

1000 zł (900 zł przy zapisie do 30 listopada 2021r.) 

Klient zobowiązany jest do wpłaty przy zapisie do 7 dni zaliczki w wysokości 500zł/ 

uczestnika oraz przesłania drogą elektroniczną dokumentów wskazanych w pkt. 6 poniżej.  

• Dopłata pozostałej części kwoty najpóźniej do 31.01.2022 r. 

• Cena nie obejmuje karnetów narciarskich 

• Cena nie obejmu transportu na obóz 

 

8. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi oryginału dokumentów lub jego 

przedstawicielowi przed wyjazdem na obóz.  

 

9. Istnieje możliwość wystawienia faktury za usługę objętą niniejszą umową. W takim 

wypadku Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Organizatora i podać następujące dane 

do faktury.  

 

Imię nazwisko…………………………………………………………………………… 

 

Adres……………………………………………………………………………………. 

 

NIP (tylko dla firm) …………………………………………………………………….. 

 

Treść na fakturze………………………………………………………………………... 

 

10. Organizator zobowiązuje się przygotowania oraz przeprowadzenia obozu rekreacyjno – 

narciarskiego Active Ski & Fun Camp” Szczyrk 20.02-25.02.2022 zgodnie z programem 

i warunkami  uczestnictwa. 

 

11. Minimalna liczba uczestników, przy której obóz będzie realizowany wynosi: 25 osób. 

Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu obozu z powodu 

niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie 15 dni przed rozpoczęciem obozu. 

  

12. Klient ma prawo przenieść uczestnictwo w obozie na inną osobę w terminie 14 dni przed 

planowanym rozpoczęciem obozu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jeżeli 

jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie zobowiązania wynikające z umowy. 

 



13. Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie stało się 

niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych. Zobowiązany jest do zwrotu dokonanej 

wpłaty, bez ponoszenia kosztów przez klienta. Organizator zobowiązany jest poinformować 

klienta o odstąpieniu od umowy i dokonać zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni na konto 

klienta. 

 

14. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem obozu  

w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania 

rezygnacji przez organizatora. 

      Koszty rezygnacji z obozu:  

• do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest - 25% ceny, 

• od 30 do 20 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest - 50% ceny, 

• poniżej 20 dni przed rozpoczęciem obozu potrącane jest - 100% ceny. 

      Klient ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów za rozwiązanie  

i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów obozu, inny niż 

cena, zmieni się w znaczący sposób. 

 

15. Klient posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którą zawarł z Organizatorem 

niniejszej umowy o świadczenie usług turystycznych. Oświadcza, że jest 

rodzicem/opiekunem prawnym i posiada pełne prawa wobec uczestnika wypoczynku.  

 

16. Organizator oświadcza, że zgodnie z treścią posiadanego wpisu do rejestru organizatorów 

turystyki i pośredników turystycznych o numerze 24632 jest uprawniony do 

zorganizowania imprezy turystycznej objętej niniejszą umową. Posiada również gwarancję 

ubezpieczeniową w związku prowadzoną przez siebie działalnością, wystawioną przez 

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, 00-

867 Warszawa, w dniu 23.09.2021r., o numerze 1369747513 

 

17. W razie zastrzeżeń co do jakości lub sposobu świadczonych usług klientowi przysługuje 

prawo złożenia reklamacji, ze wskazaniem w niej wadliwości świadczonej usługi, przyczyn 

jej powstania, itp. Reklamacja winna być złożona pisemnie lub ustnie kierownikowi obozu, 

nie później niż 14 dni po zakończeniu obozu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 

14 dniu od daty złożenia. 

 

18. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika wypoczynku w celach 

marketingowych, w szczególności poprzez wykorzystanie zdjęć oraz filmów, na których 

mogą być zarejestrowani oraz publikacji na stronach i profilach internetowych 

Organizatora. 

 

19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych przez 

Organizatora w celu realizacji niniejszej umowy o świadczenie usług turystycznych.   

 

20. Klauzula informacyjna zgodna z RODO Zgodnie z art. 13ust.1 i stt.2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:  

• Administratorem danych osobowych Klienta oraz uczestnika wypoczynku jest Wojciech Gąsiorek, 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkołą Sportu i Rekreacji Active z siedzibą w Bielsku-Białej, 

ul Juliana Tuwima 70/19 NIP 547-197-77-31.  



• Z administratorem danych można kontaktować się, w tym wysłać cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez adres e-mail: info@plywanie-narty.pl lub pod numerem telefonu +48 793-077-179.  

• Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne realizacji umowy 

• Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami 

danych będą tylko instytucje i podmioty gospodarcze niezbędne do zorganizowania wypoczynku 

• Podróżnemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

……………………………………. 

data i podpis klienta 

 

 

21. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia  

Kodeksu Cywilnego. 

 

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

stron.  

 

 

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

 data i podpis klienta                                                                                        podpis i pieczęć organizatora 

 

 

 

 

 

 


