
 

UMOWA  
V odLOT Letni Obóz Taneczny 2020 

 
TERMIN…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATA UR……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA………………………………………………………………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO MATKI…………………………………………………...NUMER TEL………………………………………………... 

IMIĘ I NAZWISKO OJCA……………………………………………………...NUMER TEL…………………………….………………... 

ADRES MAILOWY……………………………………………………………………………………………………………………………. 

&1  

Umowa jest zawarta między  Formini Anna Kiermaszek zwanym dalej Organizatorem, a opiekunem prawnym/ rodzicem 
uczestnika wypoczynku zwanym dalej Zgłaszającym. 

&2  

Warunki uczestnictwa w obozie: 

a) uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obozu, wytycznych sanitarnych oraz przepisów BHP, 
zapoznanie się z nimi poświadcza podpisem Zgłaszający.  

b)   Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia 
konsekwencji finansowych z uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek 
obozu, zagraża jego realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń  

c)  Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający  
d) Organizator nie zwraca żadnych kosztów zaświadczenia niewykorzystane z winy zgłaszającego lub uczestnika. 
e) Organizator zobowiązuje się zwrócić część opłaty uiszczonej przez Zgłaszającego, jeśli obóz nie odbędzie się z winy 

organizatora lub przez obostrzenia związane z pandemią. Wysokości zwrotu zależy od ilości odwołanych dni obozu. 

  

 §3 

Organizator nie odpowiada za należące do zgłaszającego uczestnika przedmioty zniszczone zagubiona lub skradzione 
podczas trwania obozu. 

 

§4.  

Opłaty 

a)  Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę wysokości ustalonej przez organizatora, 
b) Równocześnie ze zgłoszeniem należy wpłacić zaliczkę o wysokości 100 zł  
c) zaliczkę, jak i cała kwotę Zgłaszający może wpłacić na konto: 86 1560 0013 2029 1894 5000 0007 lub 

gotówką/kartą w siedzibie Formini ul.Chrobrego 25a 44-200 Rybnik po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 
(508-981-208) 

d) Opłaty należy dokonać do dnia 15.08.2020r. 

§5.  

Rezygnację z obozu: 

 a) W przypadku rezygnacji z obozu organizator nie zwraca zaliczki. 

b)  Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zmiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie 
odstąpienia od umowy (jednak nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem imprezy) wskaże organizatorowi osoby 
spełniające wszelkie warunki udziału w obozie, której przekażę uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające 
z zawartej umowy 

c) Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestników obozu jedynie w formie pisemnej (mail lub forma 
papierowa). Informacja wysłana SMSem lub ustna nie jest wystarczająca. 



 

§6.  

Przerwany pobyt na obozie: 

a) W przypadku skrócenia czasu pobytu na obozie przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, za 
którą nie odpowiada Organizator, zwrot kosztów wynosi 75% reszty niewykorzystanych dni. Wymaga to jednak 
zgłoszenia i ustalenia z Organizatorem. 

b) W przypadku przerwania obozu bez powiadomienia Organizatora i bez podania przyczyny, koszt obozu nie będzie 
zwracany. 

c) W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu nie są zwracane żadne koszty pobytu na obozie. 
 

§7.  

Realizacja programu:  

a) Organizator zobowiązuje się do pełnego zrealizowania programu obozu, jednak zastrzega sobie prawo 
dokonywania w nim zmian w trakcie trwania wypoczynku ze względu na dostosowanie go do poziomu i potrzeb 
uczestników, oraz z powodu przyczyn niezależnych takich jak: niesprzyjająca pogoda, nie przygotowanie 
uczestnika (nieodpowiedni strój, stan zdrowia), złych warunków technicznych obiektu, złego samopoczucia 
instruktorów. 

b) Organizator dba o higienę, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie dzieci na turnusie  
c) Obóz jest zgłoszony i ma akceptację Kuratorium Oświaty. Organizator spełnia warunki konieczne dla organizatora 

wypoczynk,u w tym przede wszystkim zapewnia kadry wykwalifikowanych opiekunów. 

d)  Uczestnicy warsztatów podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu NW, które opłacone jest przez Organizatora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  REGULAMIN LETNIEGO OBOZU TANECZNEGO Dance4Kids 2020 

 
Nadrzędnym celem firmy FORMINI Anna Kiermaszek jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w 
odpowiednich warunkach oraz umożliwienie im trenowania pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,  a także 

stworzenie komfortu psychicznego i przyjemnej atmosfery. 
Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić 
wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas 

uczestnictwa w tymże wydarzeniu. 

 

1. Uczestnik obozu ma prawo: 

1.1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych. 

1.2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy. 

1.3. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

2.1. przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców i kadry instruktorskiej. 

2.2. zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty). 

2.3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez instruktora, 
wychowawcę lub lekarza. 

2.4. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć 

2.5. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach. 

2.6. nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców. 

2.7. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu. 

2.8. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób. 

2.9. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. ruch drogowego. 

2.10. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu. 

2.11. uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 
niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

2.12. przestrzegać ciszy nocnej ustalonej przez organizatora. 

2.13 stosować się do wytycznych sanitarnych ujętych w niniejszym regulaminie oraz wytycznych sanitarnych 
obowiązujących na czas podróży i na terenie ośrodka. 

3. Wytyczne sanitarne: 

3.1.  Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku 

3.1.1 Rodzic/opiekun zaświadcza, że Uczestnik wypoczynku jest zdrowy w dniu wyjazdu oraz nie wykazuje objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3.1.2.Rodzic/opiekun zaświadcza iż uczestnik obozu w dniu wyjazdu nie podlegają kwarantannie, nie zamieszkiwał z osobą 
przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem 
wypoczynku. 

3.1.3 Uczestnik obozu jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

3.1.4 Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka 
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, 
katar, duszności). 

3.1.5 Organizator obozu gwarantuje , że kadra - trenerzy i wychowawcy - są zdrowi, nie mają objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej, w dniu wyjazdu nie podlegaj a kwarantannie, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 



 

3.1.6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, 
ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej  

3.1.7. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku. 

3.1.8. Organizator wypoczynku zapewnia środki do dezynfekcji rąk dla uczestników obozu. 

3.1.9.Kadra i uczestnicy zobowiązują się regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

3.1.10. Program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach 
zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

3.2. Zapewnienie bezpieczeństwa w drodze i w miejscu wypoczynku 

3.2.1 Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są 
uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w 
jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 

3.2.2. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z  

3.2.3 Przed rozpoczęciem wypoczynku zorganizowane zostanie szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad 
bezpieczeństwa w okresie COVID19.z 

3.2.4 Organizator zobowiązuje się dopilnować, aby postój w trakcie transportu odbywał się w miejscach gwarantujących 
ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. 

3.2.5 Zbiórka przed wyjazdem zostanie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu 
społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru. 

 

3.3.Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy 
wypoczynku podczas wypoczynku. 

3.3.1  Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry 
wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje 
się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszania się stanu 
zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. 

3.3.2. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika 
wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika 
wypoczynku. 

3.3.3 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach 
https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

4. Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom) oraz do aktywnego 
udziału we wszystkich zajęciach programowych. 

5. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. 
Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie. 

6. Podczas trwania obozu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania 
narkotyków (środków odurzających). 

7. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie 
zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, wytyczne sanitarne, poruszania się po 
drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania ze sprzętu) z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu obozu. 

8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy zagubione przez Uczestnika 
podczas trwania obozu. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników, 
jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez opiekuna. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno - sportowego zgodnie z 
jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są 
odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko. 

 



 

12. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem, sprawiających wysokie problemy 
wychowawcze Dance4Kids zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących 
takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy wykluczenie z zajęć. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: 
sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów 
za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni 
rodzice.  

13. Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia w realizacji programu obozu wynikające z przyczyn od niego niezależnych 
(np. warunki pogodowe) lub zawinionych przez uczestników. 

14. Regulamin ten jest integralną częścią Karty Zgłoszeniowej, a dostarczenie go z wyraźnym podpisem jest elementem 
koniecznym, by dziecko mogło wziąć udział w wydarzeniu. 

    ______________________ 

    (miejscowość, data) 

   ____________________________________ 

    (czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
 

1. Uiszczona opłata za obóz - 1650zł 

2. Podpisany regulamin oraz wypełnione dokumenty zgłoszeniowe  uczestnika obozu przedłożone u kierownika obozu przed 
wyjazdem. 

3. Dopuszcza się ewentualność wprowadzenia nowego uczestnika na miejsce uczestnika rezygnującego z obozu. 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zapisami umowy oraz wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w czasie 
pandemii oraz przedstawiłam/em je mojemu dziecku- uczestnikowi zajęć.  

Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie przejawia objawów typowych dla choroby zakaźnej. 

Oświadczam, że w dniu wyjazdu u mojego dziecka nie występują objawy chorobowe typowe dla choroby zakaźnej 
(kaszel, gorączka itp.). 

Oświadczam, że moja najbliższa rodzina (w tym uczestnik zajęć) nie jest objęta kwarantanną. 

 

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

data                                                                                                                        podpis zgłaszającego 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Polityka prywatności (RODO): 

a) Organizator oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza zgłaszający do przetwarzania 
celem realizacji świadczenia usługi organizacji i prowadzenia obozu zakresie danych osobowych 
podanych w umowie i karcie zgłoszeniowej uczestnika. 

b) Organizator uprawniony jest do przechowywania danych przez okres pięciu lat zgodnie z obowiązkiem 
nałożonym przez stosowną ustawę na organizatorów wypoczynku po tym czasie dane uczestnika i 
zgłaszającego zostaną usunięte ze wszystkich baz organizatora. 

c) Organizator deklaruje, że wszystkie osoby upoważniony do przetwarzania danych osobowych 
zobowiązane są do zachowania poufności. 

d) Organizator deklaruje, iż będzie stosował ochronę powierzonych mu danych osobowych przed 
niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, tj. zniszczeniem, utraceniem, 
modyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych przesyłanych 
przechowywanych, lub w inny sposób przetwarzanych, oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 
uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych (integralność i 
poufność). 

Zgoda na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych: 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę na 
nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka dla potrzeb organizacji obozu 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922 ze 
zm). Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, 
prawie do sprzeciwów lub prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

…………………………………………………………………. 

Data, podpis Zgłaszającego 

 

 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku uczestnika 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/ 
córki zarejestrowanych podczas realizacji programu obozu w mediach społecznościowych, profilu 
facebookowym, oraz na stronach internetowych organizatora. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, 
że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb 
funkcjonowania obozu. 

 

 

…………………………………………………………………. 

Data, podpis Zgłaszającego 

 


