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Umowa nr ………./2022                           
        
   dot. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

 
  zawarta w  Piekarach Śląskich w  dniu …………………………………….. r. pomiędzy: 
 
rodzicem/opiekunem prawnym: 
 
1.Imię nazwisko…………………………………………………… 
2.Adres:…………………………………………………………….. 
3.Dowód osobisty nr::………………………………………. PESEL ……………………………………………………….. 
4.Tel.kom.:…………………………………...e-mail.:…………………………………………………………………………., 
 

a firmą  PROTRENER Krzysztof Przybylski z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Wesoła 4 
41-940 NIP: 782 148 85 84 , REGON: 276 790 034 

 
    zwanym w dalszej części umowy Organizatorem 

 
Mając na uwadze dobro dziecka oraz dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków jego wypoczynku strony zawierają umowę 
następującej treści: 

Przedmiot  umowy: 
§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja przez Organizatora obozu Winter Camp w Stroniu Śląskim w terminie 23.01.-
29.01.2022 r, na który  Rodzic/Opiekun kieruje swoje dziecko: 

  
 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 [imię i nazwisko uczestnika] 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[adres zamieszkania] 
 
 
……………………………………………………… 
[data i miejsce urodzenia] 

 

 
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji obozu z zapewnieniem bezpiecznych warunków wypoczynku oraz właściwej 

opieki wychowawczej. 
2. Organizator oświadcza, że w trakcie trwania obozu dziecko będzie przebywać pod opieką osób z odpowiednimi kwalifikacjami 

wymaganymi prawem, a zajęcia sportowe odbywać się będą pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. 

Definicje 
  

§2 
Dla celów niniejszej umowy strony przyjmują następujące definicje: 

▪ Obóz – wypoczynek organizowany przez Organizatora w  terminie 23.01.2022 do 29.01.2022 w ośrodku rekreacyjno -
wypoczynkowym  wraz z zajęciami sportowymi 

▪ Ośrodek – ośrodek turystyczny „Menos” w Stroniu Śląskim 

Obowiązki stron umowy 
 

§ 3 
1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, zgodnie z właściwymi przepisami. 
1. Organizator zapewnia, że w trakcie trwania obozu dziecko pozostawać będzie pod opieką wychowawcy posiadającego 

wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 
2. Organizator zapewnia, że zajęcia sportowe prowadzone będą przez instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz z 

wykorzystaniem sprzętu spełniającego wymagane prawem wymogi bezpieczeństwa. 
3. Organizator zapewnia pobyt dziecka w ośrodku oraz pełne wyżywienie przez czas trwania obozu. 
 

§ 4 
1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do współpracy z Organizatorem w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i jak 

najlepszego wykorzystania czasu przez dziecko w trakcie trwania obozu. 
1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się współdziałać z Organizatorem dla wykonania umowy zgodnie z jej celem oraz treścią. 
2. Rodzic/Opiekun zapewnia, że w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku podał wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 

dziecka, przyjmowanych leków oraz stosowanych środków w tym rehabilitacyjnych. 
3. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do wyposażenia dziecka na czas obozu w odzież, obuwie, w tym odzież i obuwie sportowe 

odpowiednie ze względu na rodzaj dyscypliny sportu zgodnie z  planem obozu załączonym do umowy, środki higieny osobistej, 
itp. 

4. Jeżeli dziecko stale zażywa leki lub stosuje środki medyczne, lecznicze, czy rehabilitacyjne Rodzic/Opiekun obowiązany jest 
zapewnić posiadanie ich przez dziecko w czasie trwania obozu. 

5. Rodzic/Opiekun obowiązany jest przywieźć dziecko pierwszego dnia obozu, tj. dnia 23.01.2022 r. o godzinie 09.00 na miejsce 
zbiórki (parking do ustalenia), skąd autokarem zostanie przewiezione na miejsce obozu. W tym samym miejscu Rodzic/Opiekun 
obowiązany jest odebrać dziecko w ostatnim dniu obozu, tj. w dniu 29.01  2022 r. o godzinie 20-stej (Organizator zastrzega 
sobie, że godzina przyjazdu może ulec zmianie, z przyczyn nie zawinionych przez Organizatora)  



 2 

Cena 
§ 5 

1. Rodzic/Opiekun zapłaci Organizatorowi za organizację wypoczynku cenę w kwocie 1650 (słownie: 
jedentysiącsześćsetpięćdziesiąt ) zł brutto. 

1. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 
▪ 6 noclegów w ośrodku, 
▪ przejazd autokarem lub busem z przyczepką 
▪ pełne wyżywienie, tj. trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). W dniu przyjazdu pierwszym posiłkiem będzie obiad, 

w dniu wyjazdu ostatnim posiłkiem będzie obiad, 
▪ ubezpieczenie NNW, 
▪ opieka medyczna, 
▪ koszt wynagrodzenia wychowawców  oraz instruktorów 
▪ wszelkie koszty związane z realizacją programu obozu, w tym treningów, rezerwacji i realizacji zajęć 
▪ opłata nie zawiera kosztu skipasów ( 250- 300zł) i sprzętu wypożyczanego na stoku. 

 

2. Cena jest płatna w dwóch ratach: 
 

I rata w kwocie 450 zł. przy zapisywaniu dziecka . 
 
II rata w kwocie 1200 zł płatna do dnia 10 stycznia  2022 r. 
 
Jest możliwość wpłaty w postaci Bonu Turystycznego. 
 

3. Należność płatna jest przelewem na rachunek bankowy w banku: PKO BP 09 1020 2368 0000 2702 0550 1798 
z dopiskiem: I lub II rata za obóz zimowy ,imię, nazwisko uczestnika. 
 

Ubezpieczenie 
§ 6 

1. Dziecko zostanie zgłoszone przez Organizatora do objęcia grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków na czas trwania obozu. 

1.  W razie zaistnienia w trakcie obozu zdarzenia mogącego zostać uznane za nieszczęśliwy wypadek Rodzic/Opiekun wystąpi 
ze stosownym roszczeniem do zakładu ubezpieczeń. W tym celu Rodzic/Opiekun wystąpi do organizatora na piśmie o podanie 
danych zakładu ubezpieczeń. 

2. Organizator niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni poinformuje na piśmie Rodzica/Opiekuna o zakładzie ubezpieczeń z 
podaniem jego adresu oraz numeru polisy ubezpieczeniowej. 

Plan obozu 
§ 7 

1. Obóz odbywać się będzie zgodnie z planem. 
1. W razie, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu złych warunków atmosferycznych nie będzie 

możliwa w danym dniu realizacja zajęć zgodnie z planem obozu Organizator zapewni realizację innych zajęć biorąc pod uwagę 
charakter obozu oraz przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu sportowego. 

Obowiązywanie umowy 
§ 8 

1. Strony ustalają, że umowa może być: 
▪ rozwiązana za porozumieniem stron; 
▪ uważana za niezawartą w razie odstąpienia od niej przez Rodzica/Opiekuna, które to oświadczenie o odstąpieniu będzie 

skuteczne tylko przy jednoczesnym złożeniu tego oświadczenia i zapłaty odstępnego; 
▪ odwołanie obozu przez organizatora ze względu na Cowid -19 zwrot całości wpłaty dla Rodziców. 

 
§ 9 

1. Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy za zapłatą odstępnego w kwocie 600 zł, nie 
później niż do dnia poprzedzającego pierwszy dzień trwania obozu. 

1. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko przy jednoczesnej zapłacie odstępnego na rachunek bankowy Organizatora 
wskazany w § 5 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Do oświadczenia o odstąpieniu Rodzic/Opiekun dołącza wyciąg z rachunku bankowego albo potwierdzenie nadania sumy 
pieniężnej na poczcie albo inny dowód wpłaty kwoty odstępnego na w/w rachunek bankowy Organizatora. 

3. W razie odstąpienia przez Rodzica/Opiekuna od umowy Organizator niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni zwraca 
Rodzicowi/Opiekunowi to co otrzymał od niego dotychczas w wykonaniu umowy, tj. kwotę dokonanych do dnia odstąpienia 
wpłat rat. 

   § 10 
1. Biorąc pod uwagę, iż Organizator ponosi koszty związane z realizacją umowy, o których mowa w §5  oraz zważając na to, że 

terminy płatności rat, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy uwarunkowane są terminami płatności przez Organizatora zaliczek 
oraz ponoszenia innych kosztów dla realizacji niniejszej umowy w razie nie zapłacenia przez Rodzica/Opiekuna którejkolwiek 
z rat, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy umowa ulega rozwiązaniu, zaś uiszczone kwoty nie podlegają zwrotowi jeśli zostały 
już zapłacone przez Organizatora, na w/w cele. 

 
 
 
 

…………………………………. 
   podpis Rodzica/Opiekuna 
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Postanowienia końcowe 
§ 11 

 
  

1. Karta kwalifikacyjna oraz regulamin stanowią integralną część umowy. 

1. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej . 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd w Piekarach Śląskich. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
5. Wszelkie oświadczenia składane przez jedną ze stron drugiej stronie wymagają dla swej ważności zachowania formy 

pisemnej; każda ze stron składa drugiej stronie oświadczenie woli poprzez wręczenie jej pisma zawierającego jego treść 
osobiście lub poprzez wysłanie pisma listem poleconym na adres podany na początku umowy. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ofertą i warunkami uczestnictwa na obozie dziecka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….                                 ……………………………… 
  data i czytelny  podpis Rodzica/Opiekuna                                         data i podpis /pieczątka Organizatora 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- karta kwalifikacyjna; 
- Regulamin obozu  
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Regulamin obozu. 
1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest: przesłanie do kierownika obozu 

odpowiedniej, prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu oraz podpisanego przez 

uczestnika obozu i przez jego rodzica regulaminu obozu, dokonania wpłaty za obóz. 

2. Uczestnictwo w obozie trwa od pierwszego do ostatniego dnia obozu 

3. W przypadkach losowych, kierownik obozu może wyrazić zgodę na późniejszy przyjazd lub wcześniejszy 

wyjazd z obozu, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów za nieobecne na obozie dni. 

4. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania rozkładu dnia oraz ciszy nocnej od godz. 22.00 do 

7.30. 
5. W przypadku, gdy uczestnik obozu poczuje jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne, każdorazowo 

zobowiązany jest zgłosić się do kierownika obozu, który następnie kieruje obozowicza do pielęgniarki, 

lekarza lub do pogotowia ratunkowego. W sytuacji, która wymaga natychmiastowej interwencji, a w pobliżu 

nie ma kierownika obozu, należy zgłosić się do jednej z niżej wymienionych  najwcześniej spotkanych osób:  

wychowawca, instruktor. 

6. Zabrania się posiadania jakichkolwiek leków przez uczestników obozu. Wyjątek stanowią leki stałe, o 

których pisze rodzic w karcie kwalifikacyjnej. 

7. Uczestnicy obozu korzystają z wyżywienia zbiorowego z jadłospisem tradycyjnej kuchni polskiej. 

8. Uczestnikom obozu zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek w czasie trwania 

obozu. 

9. Zabrania się wprowadzania osób obcych na teren obozu. Za zgodą pracownika obozu, na teren obiektu 

mogą wejść rodzice uczestnika obozu. 

10. Za rzeczy wartościowe(telefony, tablety, aparaty fotograficzne) nie oddane do depozytu, kierownictwo 

obozu nie ponosi odpowiedzialności. 
11. Uczestnicy obozu korzystają z telefonów komórkowych tylko w wyznaczonych przez kierownika obozu 

godzinach 15 -16, by móc skontaktować się z rodzicami, w pozostałym czasie telefony będą zamykane w 

szafie depozytowej. 
11. Uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości we wszystkich miejscach, gdzie 

przebywają, tj. w budynku, na basenie, na hali sportowej, na boisku i na terenie wokół tych budynków. 

Codziennie przed wyjściem na śniadanie, do obowiązku każdego uczestnika obozu należy wysprzątanie 

pokoju. 

12. W pokojach mieszkalnych nie wolno przechowywać żadnej żywności, ze względu na zagrożenie 

spożycia żywności nieświeżej. 

13. Uczestnik obozu zobowiązany jest do poszanowania wyposażenia i sprzętu w miejscach, w których 

przebywa. Rodzice uczestnika obozu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez dziecko 

szkody w czasie trwania obozu. 

14. Od uczestnika obozu wymaga się okazywania szacunku kolegom, wychowawcom, instruktorom oraz 

innym osobom. 

15. WSZELKIE SPRAWY NIEPOKOJĄCE LUB NIEZADOWALAJĄCE UCZESTNIKA OBOZU 

NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ KIEROWNIKOWI OBOZU. 
16. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz 

przeciwpożarowych. Zabrania się m. in. siadania na oknach, przechylania się przez okno, wychodzenia przez 

okno, siadania na barierkach balkonowych, zjeżdżania po poręczach, naprawy jakiegokolwiek sprzętu 

elektrycznego, posiadania ostrych narzędzi, biegania w obiekcie, a szczególnie w okolicach ciągów 

komunikacyjnych. 

17. NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMODZIELNYCH WYJŚĆ OBOZOWICZÓW POZA TEREN OŚRODKA., 

UCZESTNIK OBOZU MA OBOWIĄZEK PRZEBYWAĆ POD OPIEKĄ WYCHOWAWCY. 
18. Uczestnik obozu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom kierownika obozu, 

wychowawców, instruktorów i innych pracowników pedagogicznych i medycznych. 

19. W przypadku naruszenia regulaminu obozu kierownik obozu może zastosować następujące kary: - 

powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu się uczestnika obozu,- powiadomienie szkoły o 

niewłaściwym zachowaniu ucznia, - usunięcie z obozu. 

W przypadku usunięcia uczestnika z obozu za nieprzestrzeganie regulaminu obozu, nie przysługuje zwrot 

poniesionych za obóz kosztów. 
20. Konieczna jest zgoda rodziców na piśmie wtedy, gdy dziecko odbiera osoba inna niż rodzic. Wówczas 

należy wskazać imię, nazwisko osoby, której rodzice zezwalają odebrać dziecko wraz z nr dowodu 

osobistego. 

21. Kierownictwo obozu nie bierze odpowiedzialności za narażanie się uczestnika obozu na 

niebezpieczeństwo w wyniku nie przestrzegania regulaminu. 
 

             ……………………………………………………… 
                   (czytelny podpis Rodziców)  
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

  

I. INFORMACJA ORGANIZATORA: 

 

1. Nazwa imprezy i forma wypoczynku: Winter Camp 2022 w Stroniu Śląskim. 

2. Termin imprezy:23.01.2022 do 29.01.2022. 

3. Nazwa i adres ośrodka: „Menos” w Stroniu Śląskim. 

 II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O SKIEROWANIE DZIECKA NA 

WYPOCZYNEK: 

1. Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………………………………. 

2. Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)……………………………………………………... 

3. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………….. 

4. Adres 

zamieszkania……………… ...........................……………………………………………...…………

………………………………………....................................................................................5. Numer 

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

6. Nazwa i adres szkoły……………………………………………………………………………….. 

7. Adres rodziców/opiekunów prawnych w trakcie pobytu 

dziecka         ........................................................................................................................... 

8. Tel.kom.mama …………………...........…, Tel.kom.tata……………… 

9. Rozmiar koszulki dziecka/wzrost:……………... 

                              

 III. OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) proszę zakreślić krzyżykiem 

jedną z podanych opcji Wyrażam zgodę[ ]     Nie wyrażam zgody[ ]  na bezpłatną publikację zdjęć 

grupowych z udziałem mojego dziecka, wykonanych przez Kadrę i fotografów w trakcie trwania 

imprezy turystycznej, na profilu FACEBOOK, stronie internetowej, w materiałach promocyjnych 

organizatora.   

  

IV. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O STANIE ZDROWIA 

DZIECKA, ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNYM I STOSOWANEJ DIECIE (np. na co dziecko jest 

uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat 

ortodontyczny lub 

okulary) ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………...   

V. INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU (w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem 

społecznym) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………… 

VI. Umiejętność jazdy na (wybrać a lub b): 

a) nartach :         początkujący( ),     średnio zaawansowany( ),     zaawansowany( ) 

b) snowbordzie:  początkujący ( ).   średnio zaawansowany( ),     zaawansowany( ). 

 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, 

KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE 

TRWANIA WYPOCZYNKU 

………………………………..     …………………………………………. 

Miejscowość i data                                           podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

  

VII. INFORMACJE O SZCZEPIENIACH: (lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 

wpisem szczepień) Szczepienie ochronne (podać rok): tężec ............; błonica……………..; 

dur………………; inne………….. 

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

Miejscowość i data                                                            podpis lekarza/rodzica/ opiekuna prawnego 
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VIII. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU (w przypadku braku możliwości 

uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun 

prawny) ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

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

  Miejscowość i data                            podpis  wychowawcy/rodzica/opiekuna prawnego 

  

IX. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA (wypełnia organizator) Postanawia się: 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek……………………………………... 

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: .................................…………. 

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

Miejscowość i data               podpis ORGANIZATORA     

  

X. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU (wypełnia organizator) 

Dziecko przebywało na Winter Campi 2022 w Stroniu Śląskim  od dn. 23.01. do dn. 29.01 2022 r. 

(forma i adres miejsca wypoczynku) . 

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

 Miejscowość i data                           podpis kierownika placówki wypoczynku 

  

XI. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU 

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.) 

................................................................................................................................................................

............................................................. ..................................................................................................

.............................................................................................................................. .................................

................................................................................................................................................................ 

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka…………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................    ........................................................................... 

Miejscowość i data          podpis pielęgniarki sprawującej opiekę medyczną lub kierownika 

 

 XII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS 

TRWANIA WYPOCZYNKU 

................................................................................................................................. ..............................

................................................................................................................................................................ 

............................................................      ........................................................................... 

Miejscowość i data                      podpis wychowawcy - instruktora   

  

  

 


