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UMOWA NA ORGANIZACJĘ I UCZESTNICTWO  
W OBOZIE W STANICY „GOŚCIRAJ”  W GOŚCIMIU W PUSZCZY NOTECKIEJ 

 
zawarta w dniu ……………………………………... w Poznaniu pomiędzy: 
 
SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ „OSIEDLE MŁODYCH” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 
Poznań, posiadającą NIP 777-00-00-689 oraz REGON 000488496, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130596, zwana w dalszej 
części umowy „Organizatorem”  
 
reprezentowaną przez: 
Ireneusza Schillera – Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółdzielni 
Iwonę Ossowską – Kierownika Działu Kultury, Pełnomocnika Zarządu 
 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka) 

legitymującą/ym się dokumentem tożsamości ..….…….…………………………………………………………….. 

                                  (wpisać   rodzaj dokumentu)   

seria:…………………………….. numer:………………………. numer PESEL:……..……………………………………… 

adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………. 

nr telefonu:………………………………….. adres email: …………………………………………………………………….. 

będącą/ym rodzicem/ opiekunem prawnym ……………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko dziecka) 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest organizacja w okresie wakacji letnich Obozu dla dzieci  

i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, w należącej do Organizatora Stanicy „Gościraj”  

w Gościmiu gm. Drezdenko w terminie ………………………………………. (zwanego dalej Obozem). 

2. Rodzic/opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na wyjazd oraz uczestnictwo dziecka 

……………………………………………………………………………………………… w Obozie określonym w ust.1.  

                                           (imię i nazwisko dziecka) 

3. Dane uczestnika obozu: 

Imię:……………………………………………………………………….. 

Nazwisko:……………………………………………………………….. 

Data urodzenia:……………………………………………………… 

PESEL:……………………………………………………………………… 

Adres zameldowania:…………………………………………….. 
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Adres zamieszkania: (jeśli jest inny niż zameldowania):…………………………………………………………… 

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

§2 

1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, 

zgodnie z właściwymi przepisami.  

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

kwalifikacjami i uprawnieniami.  

3. Organizator w ramach organizacji Obozu zapewnia m.in.: transport, całodzienne wyżywienie 

(śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację), zakwaterowanie (noclegów)  

w domkach  lub pawilonie tzw. zuchówce,  ubezpieczenie, opiekę wychowawców.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie Obozu z przyczyn od niego 

niezależnych. 

5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dostarczenia uczestnika na miejsce zbiórki. 

6. Osoba do kontaktu z ramienia Organizatora to Jakub Marcinkowski, tel. 663 664 601. 

7. Opiekun prawny oświadcza, iż stan zdrowia dziecka wpisanego w § 1 ust. 2 w pełni umożliwia 

udział w Obozie, dziecko nie cierpi na schorzenia ani urazy, które mogłyby stanowić 

zagrożenie dla jego życia lub zdrowia, nie istnieją również żadne inne przeciwwskazania do 

udziału dziecka w Obozie.  

8. Opiekun prawny zobowiązuje się do wyposażenia dziecka na czas obozu w odzież, obuwie, 

środki higieny osobistej, itp., zgodnie z Informatorem dla rodziców/opiekunów prawnych 

oraz uczestników Obozu. 

 

§3 

 

1. Cena za udział dziecka w Obozie wynosi …………………..………………  zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….)  

i jest płatna do dnia ……...06.2022 roku na rachunek bankowy Organizatora o numerze: PKO 

V Oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068. W tytule należy wpisać: „Obóz 

Gościraj (imię i nazwisko uczestnika, termin turnusu)”. 

2. W przypadku niewywiązania się z warunków umowy określonych w § 3 ust. 1, umowa 

zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a dziecko zostaje skreślone z listy 

uczestników. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy 

Organizatora.  

4. Rodzic/opiekun prawny uczestnika w razie rezygnacji z Obozu, może w terminie nie później 

niż na 5 dni przed wyjazdem, przekazać prawa do uczestnictwa w Obozie osobie trzeciej, 

informując pismem lub mailem o tym fakcie Organizatora. Osoba trzecia nabiera praw do 

przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy z Organizatorem. Po podpisaniu umowy 
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wpłacona kwota przechodzi na osobę trzecią. Organizator nie ingeruje i nie rozstrzyga 

rozliczeń pomiędzy stronami przekazującymi między sobą prawa do udziału w obozie. 

5. Rezygnacja z obozu może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia wyjaśniającego 

powód rezygnacji, złożonego bezpośrednio u Organizatora. W takim przypadku zwrot 

kosztów rozpatrywany jest indywidualnie przez Organizatora. 

6. Zwroty wpłat lub ich części w przypadkach określonych w ust. 5 są dokonywane przez 

Organizatora w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji. 

7. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, rodzicowi/opiekunowi prawnemu 

nie przysługują odsetki od wpłaconych i zwracanych kwot. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (np. terminu obozu, 

formy dojazdu itp.) z przyczyn od niego niezależnych, m.in. w związku ze zmianami 

przepisów związanymi z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego. Wówczas 

Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego  

o ewentualnej zmianie. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić 

Organizatora o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z obozu w terminie do 3 dni 

od daty przyjęcia powiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako 

akceptacja nowych warunków umowy. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu, o czym niezwłocznie powiadomi 

rodzica/opiekuna prawnego, wówczas Organizator zwraca pełną wpłacaną kwotę,  

o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

10. Odwołanie Obozu może nastąpić w każdym momencie ze względu na występowanie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub pandemii, a co za tym idzie na brak możliwości organizacji 

Obozu przez Organizatora, w związku z zakazem nałożonym przez organy państwowe. 

Rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.  

W takim przypadku Organizator zwróci pełną wpłaconą kwotę o której mowa w § 3 ust. 1 

Umowy. 

11. W przypadkach opisanych w ust. 9 i 10 Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu  

w dniu wysłania oświadczenia o odwołaniu Obozu. Oświadczenie zostanie wysłane drogą 

elektroniczną na adres email podany w Umowie.  

12. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których 

Uczestnik nie wykorzystał w czasie trwania Obozu z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika. 

§4 

1. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu legitymacji szkolnej 

podczas trwania Obozu.  

2. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o bieżącym 

stanie zdrowia dziecka oraz podpisania stosownych dokumentów. 
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§5 

 

1. Każdy Uczestnik Obozu jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych 

wypadków podczas trwania Obozu. Ewentualną szkodę należy zgłosić Organizatorowi  

w przeciągu 3 dni od daty zakończenia Obozu, w celu uzyskania informacji o dalszym 

postępowaniu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania 

siły wyższej, której uniknięcie nie  leży w mocy Organizatora oraz za rzeczy pozostawione 

w miejscu pobytu. 

3. Niezrealizowanie programu zawartego w ofercie może nastąpić jedynie z przyczyn 

obiektywnych, niezależnych od Organizatora, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

wprowadzenie odgórnych zakazów przez władze państwowe, za co Organizator nie 

odpowiada. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione niezwłocznie, nie 

później jednak niż do 7 dni od zakończenia Obozu. 

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych  

z naprawą szkód wyrządzonych przez Uczestnika, nawet jeżeli doszło do nich nieumyślnie. 

§6 

1. Uczestnik Obozu zobowiązany jest do dostosowania się i przestrzegania Regulaminu 

uczestnictwa w Obozie w Stanicy „Gościraj” w Gościmiu.    

2. Uczestnik zobowiązany jest do słuchania i wykonywania poleceń wychowawców  

i kierownika Obozu. 

3. Uczestnik nie może samowolnie opuszczać terenu pobytu i miejsc zajęć programowych. 

4. Uczestnik nie może spożywać alkoholu, palić tytoniu i korzystać z innych używek podczas 

trwania Obozu, a także nie może samodzielnie przyjmować żadnych leków. 

5. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach programowych oraz do zgłaszania 

własnych propozycji programowych oraz ich realizacji za zgodą i pod opieką instruktora -

wychowawcy. 

6. Uczestnik bierze aktywny udział w zajęciach programowych przygotowanych przez 

Organizatora dla całego Obozu. Może być zwolniony z niektórych zajęć tylko  

w przypadku,  kiedy rodzic/opiekun prawny w karcie kwalifikacyjnej umieści informacje  

o przeciwwskazaniach, np. przebyta choroba, ograniczenie ruchowe itp. 

7. W przypadku łamania zasad obowiązujących w trakcie trwania Obozu w stosunku do 

uczestników mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci: indywidualna rozmowa  

z uczestnikiem, rozmowa telefoniczna z rodzicami/opiekunami prawnymi, oficjalne 

upomnienie na forum obozu lub/i wydalenie z obozu na koszt rodzica/opiekuna prawnego.  

8. Rodzic/opiekun prawny w imieniu Uczestnika akceptuje Regulaminy (Załącznik 1 do 

niniejszej Umowy) obowiązujące w trakcie trwania Obozu i jest zobowiązany do 

poinformowania Uczestnika Obozu o ich postanowieniach.  
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9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w trakcie trwania obozu i odebrania uczestnika  

przez rodzica/opiekuna prawnego, Organizator nie zwraca wpłaty i nie pokrywa kosztów 

transportu związanych z odbiorem dziecka. 

10. Samowolne oddalenia się uczestnika z obozu  spowoduje natychmiastowe powiadomienie 

rodziców/opiekunów prawnych i wydalenie z obozu. Odbiór uczestnika leży po stronie 

rodziców/opiekunów prawnych. Organizator nie zwraca wpłaty i nie pokrywa kosztów 

transportu związanych z odbiorem dziecka.  

§7 

1. Sprawy nieujęte w niniejszej umowie będą rozpatrywane indywidualnie przez Organizatora 

lub upoważnionego przez niego pracownika w ciągu 14 dni od złożenia pisemnego wniosku 

rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Rodzic/opiekun prawny podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość wszystkich 

swoich danych zawartych w niniejszej Umowie. 

3. Organizator ma prawo zmienić zapisy Regulaminów (Załącznik 1 do niniejszej Umowy) 

dostosowując je do bieżących przepisów sanitarnych, organizacyjnych ustanowionych 

przez organy państwowe. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Poznaniu. 

Oświadczam, że podałem(-am) wszystkie znane mi informacje o dziecku (Karta kwalifikacyjna 

uczestnika Obozu), które mogą pomóc w zapewnieniu opieki w czasie pobytu Uczestnika  

w placówce wypoczynku. Równocześnie akceptuję program Obozu oraz przyjmuję do 

wiadomości i stosowania Regulaminy, których treść jest mi znana.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu na potrzeby niezbędne do 

przeprowadzenia obozu w Stanicy „Gościraj” SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu oraz 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika obozu zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 
......................................................................                     ………...................................................... 
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)                       (podpis organizatora wypoczynku) 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE W STANICY „GOŚCIRAJ” W GOŚCIMIU 

 

1. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie 

został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub kierownika obozu. 

3. Każdy uczestnik: 

a) będzie punktualnie stawiać się na posiłki i wszystkie zajęcia oraz aktywnie w nich uczestniczyć; 

b) będzie dbać o czystość i porządek w swoim domku oraz szanować powierzone mienie  

w miejscu zamieszkania i poza jego terenem; 

c) dba o czystość rąk – myje ręce lub dezynfekuje po wyjściu z domku oraz przed posiłkami. 

d) zgłasza natychmiast złe samopoczucie wychowawcy lub kierownikowi obozu. 

4. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony sprzęt elektroniczny, telefon, aparat 

fotograficzny itp. 

6. Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń wychowawców  

i kierownika obozu. 

7. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu. 

8. Wszystkie problemy, w tym zdrowotne, uczestnik jest zobowiązany natychmiast zgłaszać do 

wychowawcy. 

9. Uczestnik obozu musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w przypadku zauważenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o 

tym wychowawcę. 

10. Uczestnik obozu ma obowiązek stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń 

wychowawcy. 

11. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać legitymację. 

12. Uczestnicy obozu są objęci zakazem posiadania i palenia papierosów, picia alkoholu  

i stosowania jakichkolwiek środków odurzających. 

13. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu zobowiązują się osobiście odebrać dziecko 

po przyjeździe z wypoczynku od wychowawcy grupy. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało następującymi konsekwencjami: 

a) Upomnienie przez wychowawcę i powiadomienie rodziców (opiekunów) o zachowaniu 

sprzecznym z regulaminem. 

b) Zakaz udziału w zajęciach programowych. 

c) Wydalenie z obozu (powiadomienie Rodziców/Opiekunów prawnych w celu przyjazdu po 

dziecko). 

15.W przypadku drastycznego złamania regulaminu stosowany będzie bezpośrednio punkt 14c. 

 

 

Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin (Zał. 1 ). 

 

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

         (miejscowość, data)                                (podpis rodziców lub opiekunów prawnych i uczestnika) 


