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Umowa z dn ………….2018nr /0

/….…..…/……….…

OBOZU/PÓŁKOLONII/WYCIECZKI
ORGANIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIA SURFINGU
FUNDACJA 5 LIVE
01-765 WARSZAWA UL.PRZASNYSKA 6/1
Biuro: Tel. 731-553-335 maciek@5live.pl
1. INFORMACJE ORGANIZATORA:
a. RODZAJ IMPREZY obóz Surf Hero Chałupy
b. TERMIN IMPREZY

2. UMOWA
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsza umowa, której integralną częścią są: karta kwalifikacyjna, regulamin bezpieczeństwa
i warunki uczestnictwa określa zasady udziału w kursach, szkoleniach, imprezach i wycieczkach
organizowanych przez Fundację 5 Live.
2. Zawarcie umowy Rodzica/Opiekuna z Fundacją 5 Live polega na podpisaniu Umowy udziału
w imprezie oraz przyjęciu Warunków Uczestnictwa i Rezygnacji oraz Regulaminu
Bezpieczeństwa.
II. Warunki płatności
4. Na podstawie niniejszej Umowy Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zapłacić cenę
za zakup uczestnictwa dziecka w w/w imprezie, na konto bankowe organizatora Bank:
VWBANK, Numer konta: 46 2130 0004 2001 0783 0144 0001 w następujący sposób:
Zaliczka (700pln) w dniu rezerwacji oraz dopłata (………………………………..) najpóźniej na 30 dni
przed planowanym wypoczynkiem, 2017r

4.1. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Fundacji i
jest to gwarancja miejsca, jednocześnie opłata nie nastąpi później niż 7 dni od daty
otrzymania niniejszej umowy.
4. 5. Brak wpłaty należnej kwoty w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy.
III. Odwołanie kursu, szkolenia, imprezy
1. Fundacja 5Live zastrzega sobie prawo odwołania kursu, szkolenia, imprezy do 3 dni przed jej
rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych tj. działania siły wyższej, decyzji władz
państwowych lub innych instytucji krajowych itp.
2. W zaistniałej sytuacji Fundacja 5Live przedstawia ofertę zastępczą lub zwraca należność bez
potrąceń. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
IV. Rezygnacja z kursu, szkolenia, imprezy
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1. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie zgłoszenia przez Uczestnika/Rodzica/Opiekuna
rezygnacji w formie pisemnej.
2. W przypadku rezygnacji kwota rezerwacji (700 zł) nie podlega zwrotowi.
3. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w
przypadku rezygnacji:
3.1) 50% wartości imprezy – rezygnacja na 9 - dni przed rozpoczęciem imprezy
3.2) 100% wartości imprezy – rezygnacja na 2 – dni przed rozpoczęciem imprezy
3.3) 100% wartości imprezy – rezygnacja w trakcie trwania imprezy
d. W przypadku wskazania innej osoby na swoje miejsce, rodzic/opiekun otrzymuje zwrot
całości wpłaconej kwoty.
V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie
pisemnej w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy.
2. Fundacja 5 Live zastrzega, że będzie rozpatrywać reklamacje, jeśli w trakcie trwania kursu,
szkolenia, imprezy przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony kierownikowi kursu,
szkolenia, imprezy.
3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie
trwania kursu, szkolenia, imprezy z przyczyn leżących po jego stronie, czyli w przypadku
dobrowolnej rezygnacji z lekcji, zajęć i warsztatów.
4. Nie uważa się za wady kursu, szkolenia, imprezy niedociągnięć zawinionych przez dziecko
zgłoszone na imprezę oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w
stosunku prawnym z Fundacja 5 Live, a także wynikających z przekroczenia granic i zasad, za
które Fundacja 5 Live nie może odpowiadać.
VII. Sprawy sporne
1. Jeżeli z winy Fundacji 5 Live bądź jej kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą
świadczenia lub też ich jakość będzie odbiegać od określonych umową warunków,
Rodzicom/Opiekunom służy stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego prawo do obniżenia
ceny lub wydania świadczenia ekwiwalentnego.
2. Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Fundacja
5 Live.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

……………….…………….
miejscowość, data

…………………….……
podpis rodzica/opiekuna

……………………………..
Fundacja 5 Live
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3. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRZEKAZUJĄCYCH DZIECKO POD OPIEKĘ
ORGANIZATORA:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z: „Warunkami Uczestnictwa” będącymi częścią tej umowy
oraz znam „Regulamin Bezpieczeństwa”, warunki zakwaterowania oraz cennik imprezy, której
dotyczy ta umowa i wyrażam zgodę na udział zgłoszonego przeze mnie dziecka we wszystkich
planowanych zajęciach podczas trwania w/w imprezy oraz zobowiązuję się do dokonania
odpowiednich wpłat zgodnie z umową.
W trakcie trwania w/w imprezy prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i video zgodnie z
zasadami etyki. Wyrażam zgodę na używanie przez Fundację 5Live, bez żadnych ograniczeń
zdjęć i video z wizerunkiem zgłoszonego przeze mnie dziecka zrobionych podczas w/w imprezy
w zamian za: nieodpłatne udostępnienie mi do celów prywatnych - niekomercyjnych tych zdjęć i
video w formie cyfrowej.
Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału zgłoszonego przeze
mnie dziecka we wszystkich zaplanowanych zajęciach i szkoleniach podczas w/w imprezy.
Przyjmuję do wiadomości, że w trakcie trwania w/w imprezy zgłoszone przeze mnie dziecko
może na moje wskazanie powierzyć w depozyt swoje pieniądze oraz telefon komórkowy i inne
wartościowe sprzęty z możliwością dostępu do nich w ściśle określony przeze mnie i
wychowawcę sposób. W przeciwnym wypadku rozumiem iż organizator nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub kradzież rzeczy wartościowych
oraz pieniędzy.
Wyrażam zgodę na dokonywanie zakupów (gadżety, koszulka, bluza, plecak, czapka, itp.
związane z Akademią Surfingu, Fundacji 5Live) przez zgłoszonego przeze mnie uczestnika, w
sklepiku Akademii podczas trwania w/w imprezy na terenie campusu.

..................................... .........................................
DATA PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW
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4. KARTA KWALIFIKACYJNA
1. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIU DZIECKA NA
IMPREZĘ:
a. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
b. DATA URODZENIA:
c. ADRES ZAMIESZKANIA (ulica ,kod ,miejscowość ,telefon ,e-mail)
............................................................................................................................. .......................
.......................................................................................................... ..........................................
d. NUMER PASZPORTU (jeśli konieczne): ....................................................................
e. PESEL DZIECKA: ...............................................................................................................
f. NAZWA I ADRES SZKOŁY: ...............................................................................................
............................................................................................................................. .........................
g. ADRES RODZICÓW/OPIEKUNÓW W CZASIE POBYTU DZIECKA NA IMPREZIE:
............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..........................
h. TELEFON RODZICÓW: ......................................................................................................
4. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O DZIECKU:
4.1. PRZEBYTE CHOROBY (PODAĆ W KTÓRYM ROKU ŻYCIA):
ODRA .................................... OSPA .....................................
RÓŻYCZKA ......................... ŚWINKA ...............................
SZKARLATYNA .................. ASTMA ..................................
PADACZKA ............... CUKRZYCA ............ŻÓŁTACZKA ZAKAŻNA ......................
CHOROBY REUMATYCZNE.............CHOROBY NEREK..........................................
4.2. DOLEGLIWOŚCI WYSTĘPUJĄCE U DZIECKA W OSTATNIM ROKU (OMDLENIA, BÓLE
GŁOWY, BRZUCHA, ATAKI DUSZNOŚCI, BÓLE STAWÓW, NIEDOSŁUCH, JĄKANIE, LĘKI,
NAPADY AGRESJI, WYBUCHOWOŚĆ, INNE)
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
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4.3. DZIECKO JEST: NIEŚMIAŁE, NADPOBUDLIWE, INNE INFORMACJE O USPOSOBIENIU I
ZACHOWANIU DZIECKA – bardzo prosimy, te wskazówki są bardzo dla nas cenne
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
4.4. DZIECKO JEST UCZULONE: NIE/TAK (PODAĆ NA CO)
............................................................................................................................. ............................
..................................................................................................... ....................................................
4.5. DZIECKO NOSI: OKULARY, APARAT ORTODONTYCZNY, WKŁADKI ORTOPEDYCZNE,
INNE APARATY:
................................................................................................................... ......................................
4.6. DZIECKO ZNOSI JAZDE ŚRODKAMI LOKOMOCJI:

DOBRZE

/

ŹLE

4.7. INNE UWAGI O ZDROWIU DZIECKU: ..........................................................................
................................................................................................................................................... .....
Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w
zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w Akademii Surfingu Fundacji 5Live i
pod opieką jej kadry.
..................................... .........................................
DATA PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW
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5. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE/PÓŁKOLONII/WYCIECZCE
1. UCZESTNIK KOLONI/OBOZU/ZIMOWISKA ZOBOWIĄZANY JEST STOSOWAĆ SIĘ DO
REGULAMINU BEZPIECZEŃSTWA CAMPUSU AKADEMII SURFINGU ORAZ DO POLECEŃ
WYCHOWAWCÓW I INSTRUKTORÓW.
2. UCZESTNIK POWINIEN ZAOPATRZYĆ SIĘ W NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE (UBRANIA
,OBUWIE ,RZECZY OSOBISTE ,ETC.)
3. ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZĘT ELEKTRONICZNY,
RZECZY WARTOŚCIOWE ORAZ RZECZY POZASTAWIONE PRZEZ UCZESTNIKÓW PODCZAS
POBYTU, WYCIECZEK I W ŚRODKACH TRANSPORTU, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE ZOSTAŁY
ODDANE DO DEPOZYTU WYCHOWAWCY.
4. UCZESTNIK POZOSTAJĄC POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW I INSTRUKTORÓW AKADEMII
SURFINGU JEST ZOBOWIĄZANY ZABRAĆ ZE SOBĄ ODPOWIEDNI DOWÓD TOŻSAMOŚCI
(PASZPORT, PODBITĄ LEGITYMACJE SZKOLNĄ, KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA)
5. W PRZYPADKU SPOŻYWANIA ALKOCHOLU, PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH,
ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW LUB PRZEBYWANIA POD ICH WPŁYWEM LUB INNEGO
POWAŻNEGO NARUSZENIA REGULAMINU KOLONI UCZESTNIK OPUŚCI OBÓZ NA KOSZT
WŁASNY (RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW)
6. RODZICE (OPIEKUNOWIE) PONOSZĄ MATERIALNĄ ODPOWIDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECKO PODCZAS POBYTU NA OBOZIE/PÓŁKOLONII/WYCIECZCE.
OŚWIADCZENIE:
W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE
SZPITALNE, ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE ,OPERACJE.
..................................... .........................................
DATA PODPIS RODZICÓW

