UMOWA – ZGŁOSZENIE – REGULAMIN
PÓŁKOLONIE TENISOWE 2020
zawarta w dniu ________________ 2020 roku w ……………………………. pomiędzy:
1. Active-zone.pl Michał Fąferek ul. Gryfa Pomorskiego 32, 81-572 Gdynia
zwanym w dalszej części umowy „Usługodawcą”, a
2. …………………………………………………………………(Imię i nazwisko)
…………………………………………………………………(Adres zamieszkania)
…………………………………………………………………(nr dowodu osobistego)
…………………………………………………………………(Telefon kontaktowy)
Zwany/a w dalszej części umowy „Usługobiorcą”
Proszę wybrać opcję półkolonii tenisowych zaznaczając X we właściwym polu:

OPCJA 1
PON-PT 10:00-16:00
Wyżywienie: obiad
KOSZT: 500 zł przy wpłacie minimum
tydzień przed turnusem, inaczej 550 zł)

OPCJA 2
Ilość dni: ……..
Wyżywienie: obiad
KOSZT: 120 zł x ilość dni

Szczegółowy opis powyższych opcji dostępny jest na stronie www.active-zone.pl
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uczestnictwo dziecka. ………….………………...
(imię i nazwisko) …………………………….(PESEL) w tenisowych półkoloniach.
2. Półkolonie odbywają się w terminie _____________________________ na terenie kortów
tenisowych Gdańsk Osowa / MOSiR Reda.
3. Równocześnie z podpisaniem umowy usługobiorca zobowiązuje się wpłacić zaliczkę
(gotówką lub przelewem na konto, nr konta: 03 1050 1764 1000 0091 3044 8302 ) w
wysokości 100 zł Pozostałą część kwoty uczestnik zobowiązuje się wpłacić najpóźniej w dniu
rozpoczęcia półkolonii. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, wybraną
opcję półkolonii oraz datę turnusu.
4. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem lub w czasie
trwania półkolonii, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Uczestnikom nie
przysługuje zwrot świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania półkolonii z winy leżącej
po stronie Uczestnika.
5. W przypadku frekwencji niższej niż:
OPCJA 1: 7 osób na tydzień przed rozpoczęciem turnusu,
OPCJA 2: 5 osób na tydzień przed rozpoczęciem turnusu organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania półkolonii i zwrotu zaliczek. Dwa tygodnie przed turnusem
poinformujemy Państwa o aktualnym stanie zapisów.
6. Usługodawca zapewnia prowadzenie zajęć przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i
zobowiązuje się do przeprowadzenia półkolonii zgodnie z ofertą, organizując zajęcia
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tenisowe, zabawy rekreacyjne, gry zespołowe, gry planszowe, atrakcje dodatkowe w
zależności od pogody oraz liczby uczestników. Usługodawca obejmuje Uczestników
półkolonii ubezpieczeniem NNW.
Usługobiorca oświadcza, iż Dziecko, które zgłosił do udziału w zajęciach jest zdrowe i nie ma
żadnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach. W razie wątpliwości należy skonsultować
się z lekarzem i uzyskać zgodę na udział w poszczególnych zajęciach. Rodzice zobowiązani są
do wypełnienia FORMULARZA MEDYCZNEGO W ZWIĄZKU Z MINIMALIZACJĄ
RYZYKA ZAKAŻEŃ COVID-19 i dostarczenie go na półkolonie w pierwszym dniu turnusu.
Usługodawca oraz kadra nie odpowiada za należące do Uczestnika przedmioty zniszczone,
zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii oraz zaleca nie przynoszenie cennych
przedmiotów na półkolonie.
Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie
Uczestnik może być odbierany z półkolonii przez Rodzica/opiekuna, natomiast przez inne
osoby jedynie po przedstawieniu Usługodawcy każdorazowo pisemnej zgody zawierającej
Imię i Nazwisko osoby odbierającej, jej nr dowodu osobistego oraz datę.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Strony oświadczają, że zapoznały się z treścią Umowy oraz przyjęły ją do wiadomości i
wykonania oraz podpisały i otrzymały taki sam egzemplarz Umowy jak niniejszy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych
uczestnika na cele związane z rekrutacją oraz organizacją półkolonii zgodnie z ustawą z dnia
29 .08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97.101.926). Usługodawca oświadcza,
że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych
Usługobiorców i Uczestników.
Rodzic wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie przez Organizatora zdjęć z uczestnikiem
na stronie www.active-zone.pl oraz firmowym profilu facebookowym w celach
informacyjnych i promocyjnych.
Regulamin Półkolonii Tenisowych

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
Aktywnego wypoczynku,
Uczestniczenia we wszystkich zajęciach i korzystania z atrakcji
Do zgłaszania uwag, pomysłów i propozycji kadrze w sprawie życia kolonijnego i organizacji
zajęć programowych
Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kadry,
Powiadomić kadrę o złym samopoczuciu.
Brać udział w realizacji programu półkolonii,
Kulturalnie zachowywać się w trakcie zajęć oraz spożywania posiłków,
Posiadać strój sportowy,
Dostosować się do regulaminu obiektu, na którym aktualnie przebywa.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
Upomnienie przez kadrę,
Powiadomienie rodziców/ opiekunów i zachowaniu uczestnika,
Wydalenie uczestnika z półkolonii bez zwrotu kosztów.
………………………………………….
Podpis usługodawcy

……………………………………….
Data i podpis rodziców/opiekunów

