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Umowa nr ………./…………                           

           

 

Zawarta w Słupsku, w dniu …………………………………….. r. pomiędzy: 

 

Słupskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szczecińska 99, NIP: 

839 22 22 537 

reprezentowanym przez: 

1. Piotra Dąbrowskiego – Prezesa 

2. Radosława Karnowskiego – Wiceprezesa 

zwanym dalej „Organizatorem” 

 

a  

…………………………………………………………………..Zamieszkałym:……………………………………… 

 

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

 

legitymującym się dowodem osobistym: ……………………………………….  

 

PESEL………………………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy Rodzicem/Opiekunem prawnym 

 

 

 

 

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 sportowo – rekreacyjnego w 

Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie k. Kościerzyny w okresie od 

………………do………..……  
 

Rodzic/Opiekun prawny kieruje dziecko:  

  

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 [imię i nazwisko dziecka] 

 

 

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

………………………………. 

[adres zamieszkania] 

 

 

……………………………………………………… 

[data urodzenia] 

na obóz sportowo-rekreacyjny w okresie ……………………r. 

2. Organizator zobowiązuje się do organizacji obozu z zapewnieniem bezpiecznych warunków wypoczynku 

oraz właściwej opieki wychowawczej. 

3. 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 okresie …………………….. r. w Garczynie wraz 

z zajęciami sportowymi; 

 Ośrodek – Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie, adres: Garczyn 1 skr. poczt. 50, 83-400 

Kościerzyna. 
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§ 3 

1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, zgodnie z właściwymi 

przepisami. 

2. Organizator zapewnia, że w trakcie trwania obozu dziecko pozostawać będzie pod opieką wychowawcy 

posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

3. Organizator zapewnia, że zajęcia sportowe prowadzone będą przez instruktorów z odpowiednimi 

kwalifikacjami oraz z wykorzystaniem sprzętu spełniającego wymagane prawem wymogi bezpieczeństwa. 

4. 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. 

2. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się współdziałać z Organizatorem dla wykonania umowy zgodnie z jej celem 

oraz treścią. 

3. Rodzic/Opiekun zapewnia, że w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku podał wszelkie faktyczne 

dane dotyczące stanu zdrowia dziecka, przyjmowanych leków oraz stosowanych środków w tym 

rehabilitacyjnych. 

4. 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  harmonogramem obozu 

załączonym do umowy, środki higieny osobistej, itp. 

5. 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. 

6. Rodzic/Opiekun obowiązany jest przywieźć dziecko pierwszego dnia obozu, tj. dnia…………r. 

do……..godziny…..na miejsce obozu W tym samym miejscu Rodzic/Opiekun obowiązany jest odebrać 

dziecko w ostatnim dniu obozu, do godziny …….  

 

Cena 

§ 5 

1. Rodzic/Opiekun zapłaci Organizatorowi za organizację wypoczynku cenę w kwocie 1499,00 (słownie: jeden 

tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) zł brutto. 

2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 

 pobyt i zakwaterowanie w ośrodku (siedem noclegów); 

 pełne wyżywienie, tj. trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). W dniu przyjazdu pierwszym 

posiłkiem będzie obiad, w dniu wyjazdu ostatnim posiłkiem będzie śniadanie; 

 ubezpieczenie NNW; 

 całodobową opiekę medyczną; 

 kąpielisko strzeżone przez ratowników wodnych; 

 dostęp do kompleksu sportowego „Orlik”, tym w szczególności koszty wynajmu sprzętu 

sportowego 

 korzystanie z obiektów o charakterze rekreacyjnym takich jak Park Wodny w Kościerzynie, 

świetlica, wiata drewniana oraz plac ogniskowy, 

 zajęcia z żeglarstwa; 

 kajakarstwo; 

 wspinaczkę ściankową; 

 strzelectwo sportowe; 

 wycieczkę turystyczno-krajoznawczą po Kaszubach lub do Trójmiasta (wycieczka może być 

zastąpiona spływem kajakowym).  

 dyskoteki; 

 ogniska wraz z kiełbaskami 

 zajęcia sprawnościowo-integracyjne (tor przeszkód, marsz rekruta, podchody) 

 zajęcia survivalowe (paint ball, przeprawy bagienne) 

 pływanie skuterem wodnym i na łodziach motorowodnych 

 wynagrodzenie Organizatora, wychowawców oraz instruktorów. 

 

3. Warunkiem przyjęcia Uczestnika na listę uczestników jest: 

- wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 

- wpłata zadatku w kwocie 400,00 zł. Zadatek jest bezzwrotny, ze względu na koszty rezerwacyjne 

poniesione przez Organizatora 

- oddanie podpisanej umowy oraz regulaminu najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r., bezpośrednio w siedzibie 

Organizatora lub drogą pocztową na adres: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk (umowę w dwóch egzemplarzach). 

4. Pozostałą należność, należy wpłacić najpóźniej do dnia 31.05.2018 r. 

5. Cena płatna jest przelewem na rachunek bankowy w banku: na konto PKO BP o/Słupsk 26 1020 4649 0000 

7502 0052 1880. 

6. W przypadku rezygnacji  w terminie 15 dni przed rozpoczęciem obozu zostaje zwrócone 50 % całkowitego 

kosztu obozu (jeśli opłata wpłynęła w terminie i wysokości określonej w ofercie), chyba że na miejsce osoby 

rezygnującej zostanie zapisany przez opiekunów osoby rezygnującej inny uczestnik nie zgłoszony dotychczas 
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oraz który uiści opłatę, w takim wypadku zostaje zwrócone 100 % poniesionych kosztów. Po przekroczeniu ww. 

terminu koszty nie ulegają zwrotowi.  

7. Z uwagi na to, że obóz jest obozem sportowym oraz mogą wystąpić zmiany kwot przeznaczonych przez 

Organizatora na realizację zajęć sportowych, w szczególności konieczność wypożyczenia dodatkowego sprzętu, 

itp. strony ustalają, że zmiana ceny w granicach do 10% kwoty wskazanej w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy. 

Strony ustalają, że w razie zmiany ceny w powyższych granicach jej rozliczenie w zakresie różnicy z ceną, o której 

mowa w ust. 1 nastąpi po zakończeniu obozu w terminie 7 dni od jego zakończenia. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nie wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

Ubezpieczenie 

§ 6 

1. Dziecko zostanie zgłoszone przez Organizatora do objęcia grupowym ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków na czas trwania obozu. 

2.  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. 

3. 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. 

Harmonogram obozu 

§ 7 

1. Obóz odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem. 

2. 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 harmonogramem 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; 

 

…………………………………. 

podpis Rodzica/Opiekuna 

 

§ 9 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y przez Organizatora o poniesieniu przez 

niego kosztów rezerwacji noclegów w Ośrodku, kosztów ubezpieczenia, kosztów rezerwacji transportu, 

kosztów rezerwacji wycieczek, kosztów dla zapewnienia realizacji programu obozu, w tym rezerwacji 

sprzętu, itp. i w związku z tym w razie, gdy dziecko ……………………………………. nie będzie 

uczestniczyło w całym obozie tylko w jego części z przyczyn leżących po stronie Rodzica/Opiekuna 

Organizator ma prawo zachować uiszczoną przeze mnie zgodnie z niniejszą umową cenę. 

Oświadczam, że powyższe postanowienia zostały ze mną indywidualnie uzgodnione i je w pełni akceptuję. 

 

 

 

…………………………………. 

   podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 10 

1. Strony podają następujące dane kontaktowe: 

Rodzic/Opiekun: 

 

 

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

 

Organizator: 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

2. Karta kwalifikacyjna stanowi integralną część umowy. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za 

telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych 

uczestników obozu. 

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

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

6.  Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy sąd Rejonowy 

w Słupsku. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

8. 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: 

 

Rodzic/Opiekun 

  

  

 

 

Organizator: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ……………………………… 

      Podpis Rodzica/Opiekuna                                          Podpis Organizatora 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (w tym maile, sms, telefony) oraz na gromadzenie i przetwarzanie 
moich danych osobowych (i danych mojego dziecka)* w bazie danych Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
która będzie ich administratorem. Zgadzam się na  przekazywanie tych danych osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie 
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, 
jednak są niezbędne do prawidłowej rekrutacji. Administratorem danych jest: Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. 
Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.     
Wyrażam zgodę na użycie wizerunku (fotografie, filmy) w celach marketingowych i informacyjnych przez Słupskie WOPR. 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………………. 

   podpis Rodzica/Opiekuna 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- karta kwalifikacyjna; 

- Regulamin obozu 
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Regulamin obozu został opracowany w oparciu o obowiązujące     

przepisy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest: przesłanie do organizatora obozu odpowiedniej, prawidłowo 

wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu oraz podpisanego przez uczestnika obozu i przez jego 

rodzica regulaminu obozu, dokonanie wpłaty za obóz oraz podpisanie umowy. 

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 dni na obozie. 

4. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania rozkładu dnia oraz ciszy nocnej od godz. 22.00 do 7.00. 

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: lekarz, pielęgniarka, 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, nie oddane do depozytu, kierownictwo obozu nie ponosi odpowiedzialności. 

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 NIEPOKOJACE LUB NIEZADOWALAJĄCE UCZESTNIKA OBOZU NALEŻY 

NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIC 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 OBOWIAZEK PRZEBYWAĆ POD NADZOREM 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,- usuniecie 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 i nazwisko osoby, której rodzice zezwalają odebrać dziecko. 

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

w wyniku nie przestrzegania regulaminu. 

 

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

  (podpis uczestnika)         (podpis Rodziców) 

 

                    


