
UMOWA UCZESTNICTWA W OBOZIE WAKACYJNYM 

 

pomiędzy: 

 

 

imię, nazwisko:…………………………………………………………………………,  

zamieszkałym/zamieszkałą w ……………………………………………………….…  

legitymującym/legitymującą się dowodem osobistym serii …..…. nr ………..….……  

PESEL:…………………………….… 

telefon komórkowy:…………………………………..…………  

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Klientem,  

 

reprezentującym uczestnika wypoczynku:  

imię i nazwisko: …………………………………………….……………… 

wiek dziecka………………………….. 

turnus:…… termin:…………….nazwa turnusu  ……………………………………..……….  

koszt turnusu…………………………………………………………………………………... 

 

a Barbarą Draus  reprezentującą firmę: 

 

Zaczarowane Wzgórze s.c Agnieszka Grochal Gil, Barbara Draus 

Czasław 233, 32-415 Raciechowice 

NIP: 679 296 31 47 

 

zwanym dalej Organizatorem Wypoczynku o treści następującej.  

 
1. Organizator Wypoczynku oświadcza, iż w ramach działalności gospodarczej prowadzi ośrodek 

Zaczarowane Wzgórze w miejscowości Czasław i posiada wykwalifikowany personel, 

w osobach kierownika wypoczynku, wychowawców wypoczynku oraz instruktorów jazdy 

konnej jak również, że spełnia wszystkie niezbędne warunki wymagane przy organizacji 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach obozu wakacyjnego. 

2. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków 

wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej w trakcie trwania obozu wakacyjnego, zgodnie 

z wymogami prawa. 

3. Organizator wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu 

do opieki medycznej w trakcie trwania obozu wakacyjnego. 

4. Organizator wypoczynku podaje, że zgłosi właściwemu kuratorowi oświaty zamiar 

zorganizowania wypoczynku w terminie wskazanym przepisami prawa i przekazał kuratorowi 

dokumenty wymagane przepisami prawa. 

5. Organizator wypoczynku oświadcza, iż w związku z organizacją obozu wakacyjnego dla dzieci 

i młodzieży posiada aktualne ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

którego dokumenty są dostępne w siedzibie Organizatora wypoczynku do wglądu lub mogą 

zostać przesłane na życzenie Klienta emailem. 

6. Organizator wypoczynku oświadcza, iż podmiotem bezpośrednio zobowiązanym 

do zapewnienia bieżącej opieki nad dziećmi jest kierownik wypoczynku i wychowawcy 

wypoczynku, do obowiązków których to wychowawców należy m.in.: 

- sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz 

innych czynności opiekuńczych; 



- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę; 

- współdziałanie z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu; 

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez uczestników 

wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 

- nadzorowanie i wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku.  

7. Zobowiązuję się do zapłaty zadatku rezerwacyjnego w wysokości: 500 zł (pięćset 

złotych) do 5 dni od otrzymania powiadomienia OCZEKUJĄCY. Zobowiązanie 

prosimy przesłać na konto bankowe: Zaczarowane Wzgórze s.c, 24 8591 0007 0020 

0093 1287 0004 z dopiskiem: nr rezerwacji albo imię i nazwisko uczestnika + turnus. 

Nieodnotowanie zadatku do 14 dni od momentu dokonania rezerwacji skutkuje 

automatycznym skreśleniem z listy uczestników. Po odnotowaniu przez organizatora 

Imprezy wpłaty zadatku, zostanie przesłany kolejny mail/potwierdzenie o statusie 

POTWIERDZONY.  
Brak wpłaty Zadatku w tym terminie będzie skutkować wygaśnięciem Umowy.  

8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie w jakimkolwiek 

terminie, w szczególności w przypadku braku wpłaty kwoty, o której mowa w pkt 9 

poniżej we wskazanym w tym postanowieniu terminie, a co będzie stanowić 

niewykonanie Umowy przez Uczestnika, organizator wypoczynku może odstąpić 

od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachować otrzymany Zadatek.  

9. Zobowiązuję się do zapłaty kwoty stanowiącej 50% (pięćdziesiąt procent), liczone 

łącznie z zadatkiem Wynagrodzenia w terminie do 1 czerwca bieżącego roku. 

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Imprezie w terminie krótszym 

niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem Imprezy, kwota ta nie zostanie zwrócona 

ale zostanie zachowana przez organizatora wypoczynku jako ryczałtowe pokrycie 

kosztów organizacji Imprezy. 

10. Zobowiązuję się do uiszczenia pozostałej części Wynagrodzenia najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia Imprezy, gotówką, bonem turystycznym lub przelewem bankowym, 

przedkładając dowód uiszczenia tej części Wynagrodzenia w momencie przyjęcia 

Dziecka na Imprezę.  

11. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z: programem i informacjami ogólnymi obozu, 

kartą uczestnika, regulaminem obozu, regulaminem stajni, listą rzeczy obozowych.  

12. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 

powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora Wypoczynku.  

13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności.  

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

 

ORGANIZATOR WYPOCZYNKU:                                                                     KLIENT:  

 

 

 

 

 

 

  



Informacyjna Administratora Danych Osobowych. 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przez uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) informuję, że 

1. Administratorem (dalej: „Administrator”) danych osobowych (dalej: „Dane”) Dziecka 

oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych są Agnieszka Grochal-Gil oraz Barbara Draus, 

wspólniczki Zaczarowanego Wzgórza z siedzibą w Czasław 233, 32-415 Raciechowice. 

Dane kontaktowe Administratora: Agnieszka Grochal-Gil telefon: 601 418 413, Barbara 

Draus telefon: 609 050 991, Czasław 233, 32-415 Raciechowice, e-mail: 

poczta@wzgorze.eco.pl 

2. Dane osobowe Uczestników Imprez oraz ich przedstawicieli przetwarzane są w celu 

realizacji umowy o świadczenie takich usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych 

jest Art. 6 ust. 1 lit. b. Rozporządzenia RODO. Zakres danych ujętych w karcie 

kwalifikacyjnej oraz umowie może obejmować również dane niezbędne do wystawienia 

faktury; 

3. Również w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uczestnika, 

Administrator przetwarza podane w karcie kwalifikacyjnej lub zgromadzone w toku 

imprezy, tj. dane dotyczące stanu zdrowia Uczestnika, w tym informacje o aktualnych 

lub przebytych chorobach, operacjach, niepełnosprawności, ryzyku choroby,  

potrzebach związanych ze stanem zdrowia  a także dane uzyskane w toku ewentualnego 

leczenia w trakcie imprezy. Podstawą prawną do przetwarzania takich danych jest Art. 

6, ust.1, lit. c. Rozporządzenia RODO – przepis prawa; 
4. Państwa dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres mailowy zgromadzone w celach 

marketingowych będą przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. a. Rozporządzenia 

RODO- tj. Państwa zgody. Zgoda może być w każdym momencie cofnięta. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez wykorzystanie Newslettera lub przesłanie 

informacji na wskazany powyżej adres mailowy; 

5. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Art. 6, ust. 1, lit f. 

Rozporządzenia RODO – tj. prawnie uzasadnione interes realizowany przez 

Administratora. Mogą to być dane niezbędne Administratorowi w celu dochodzenia 

i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

6. Podanie danych określonych w pkt. 3 i 4 jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, 

a ich nieoddanie wiąże się z odmową świadczenia usługi przez Administratora. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: Poczta Polska, firmy 

przewozowe/kurierskie, służby medyczne oraz podmiot świadczący na rzecz 

Administratora usługi księgowe. Ponadto Spółka jako organizator wypoczynku ma 

obowiązek zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywać dokumentację dotyczącą 

zgłoszenia Imprezy i całą dokumentację Imprezy przez okres 5 lat od dnia usunięcia 

zgłoszenia Uczestnika z bazy Danych Uczestników. Zgromadzone Dane są przechowywane 

i chronione zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO. 

7. Dane osobowe, do których odnoszą się punkty 3,4 i 6 będą przechowywane przez okres 

wynikający z przepisów prawa. Dane, o których mowa w pkt. 5 do czas cofnięcia zgody; 

8. Przysługujące Państwu prawa: 

a) Prawo dostępu do danych osobowych: prawo do uzyskania potwierdzenia, ze dane 

osobowe są przetwarzane, prawo do uzyskania dostępu do tych danych, kopii danych 

osobowych oraz informacji zgodnie z Art. 15 ust. 1 Rozporządzenia RODO; 



b) Prawo do sprostowania danych osobowych: w tym ich uzupełnienia jeśli są 

niekompletne; 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych: osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać 

niezwłocznego usunięcia danych jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

 dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały 

zebrane lub są przetwarzane; 

 dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego; 

Administrator może odmówić usunięcia danych powołując się na Art. 17 ust. 3 

Rozporządzenia RODO; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: z prawa tego można 

skorzystać w następujących przypadkach: 

 gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawidłowość; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą nie wyraża 

zgody na ich usunięcie, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 

 gdy Administrator nie potrzebują już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; 

Po skorzystaniu z tego prawa dane osobowe będą przetwarzane tylko w wyjątkowych 

sytuacjach określonych w Art. 18 ust. 2 Rozporządzenia RODO; 

e) Prawo do przeniesienia danych osobowych: osoba której dane dotyczą ma prawo 

upoważnić Administratora do przesłania swoich danych do innego Administratora 

(w ustrukturyzowanym formacie- powszechnie używanym – jeśli jest to technicznie 

możliwe), dotyczy jedynie danych określonych w pkt. 3 i 5; 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu 

Nadzorczy tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.  

 

 

Zapoznałem się i akceptuję powyższe warunki. 

 

 

 

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

 

miejscowość i data                                                       podpis matki / opiekunki    

                                       i / lub podpis ojca / opiekuna        

 

 

 

 

 

 

 


