UMOWA
warsztaty letnie 2020

TERMIN I NAZWA turnusu………………………………………………………………………………………………………………….
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 warsztatach:
a) uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w siedzibie Formini, wytycznych sanitarnych i
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 jej 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 za świadczenia niewykorzystane z winy zgłaszającego lub uczestnika.
e) organizator zobowiązuje się zwrócić część opłaty uiszczonej przez Zgłaszającego, jeśli warsztaty letnie nie odbędą się z
winy organizatora lub przez obostrzenia związane z pandemią. Wysokości zwrotu zależy od ilości odwołanych dni warsztatów.
§3
Organizator nie odpowiada za należące do zgłaszającego uczestnika przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione
podczas trwania warsztatów letnich.
§4.
Opłaty:
a)

Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości ustalonej przez
organizatora,

b)

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)
opłaty należy dokonać nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu

c)

§5.
Rezygnację z warsztatów:
a) W przypadku rezygnacji z przyczyn osobistych i nie związanych z pandemią 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 uczestnika warsztatów jedynie w formie pisemnej (mail lub forma
papierowa), informacja wysłana SMSem lub ustna nie jest akceptowana.
§6.
Przerwany pobyt na warsztatach:
a) W przypadku skrócenia czasu pobytu na warsztatach 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 udziału w warsztatach bez powiadomienia Organizatora i bez podania przyczyny, koszt nie
będzie zwracany.
c) W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z warsztatów nie są zwracane żadne koszty.
§7.
Realizacja programu:
a)

Organizator zobowiązuje się do pełnego zrealizowania programu warsztatów, 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) Uczestnicy warsztatów podlegają dodatkowemu ubezpieczeniu NW, które opłacone jest przez Organizatora
d) Organizator zapewnia kadrę wykwalifikowanych opiekunów.

§8.
Wytyczne sanitarne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Po wejściu do budynku należy dokładnie umyć ręce ciepłą wodą i mydłem oraz je zdezynfekować.
Zapewniamy stały dostęp do płynu dezynfekującego.
Zastrzegamy sobie prawo do odesłania do domu uczestnika warsztatów, który ma objawy chorobowe.
należy regularnie myć ręce..
Uczestnik warsztatów powinien mieć ze sobą własny, podpisany bidon/butelkę.
Drugie śniadanie i wszelkiego rodzaju przekąski uczestnik warsztatów ma obowiązek przechowywać w
podpisanym opakowaniu/pojemniku.
Uczestnicy warsztatów będą spożywać obiad w restauracji, która stosuje się do obowiązujących
wytycznych sanitarnych
Podwieczorek będzie wydawany uczestnikom w zamkniętych opakowaniach.
Wszystkie ruchome elementy, z których korzystać będą uczestnicy warsztatów będą na bieżąco
dezynfekowane.
Na terenie Formini nie ma obowiązku posiadania maseczki, zarówno przez kadrę, jak i dzieci.
Prosimy o utrzymywanie odpowiedniego dystansu między uczestnikami warsztatów
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty i instrukcje z zasadami prawidłowego
mycia i dezynfekcji rąk.
Na bieżąco wietrzone będą wszystkie pomieszczenia oraz dezynfekowane będą toalety, klamki, poręcze.
Szatnia jest czynna tylko dla uczestników warsztatów. Każdemu uczestnikowi zostanie przydzielone
konkretne miejsce.
Do placówki nie mogą wejść osoby z zewnątrz, nie związane z warsztatami letnimi lub zajęciami
tanecznymi.
Należy mieć odpowiednie obuwie zmienne lub skarpetki - zakaz chodzenia na boso.
Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, z
która należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data

Podpis rodzica/opiekuna

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 przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka- uczestnika warsztatów nie
przyprowadzę go na zajęcia i niezwłocznie poinformuję o tym fakcie kadrę Formini.
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

