Umowa
zawarta w Tychach w dniu ……………………… roku
pomiędzy:
Sport Camp Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/CD18, 40-082 Katowice, NIP: 6342893458
zwaną dalej „Organizatorem”
a:
Opiekunem prawnym
następującej treści:
§1 [Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest organizacja przez Organizatora wypoczynku sportoworekreacyjnego (zwanego dalej obozem sportowym lub obozem) dla dzieci sekcji piłki nożnej w
okresie wakacji letnich, w dniach 24.08.2019r. – 30.08.2019r. w Mrągowie.
2. Opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę na wyjazd oraz uczestnictwo dziecka w obozie
sportowym, określonym w ust.1.
§ 2 [Obowiązki Stron]
1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, zgodnie
z właściwymi przepisami.
2. Organizator zapewnia, że zajęcia sportowe prowadzone będą przez trenerów i instruktorów
z odpowiednimi kwalifikacjami oraz przy użyciu sprzętu spełniającego wymogi bezpieczeństwa.
3. Organizator w ramach organizacji obozu sportowego zapewnia m.in.: transport, całodzienne
wyżywienie, zakwaterowanie, wynajem obiektów sportowych, opiekę trenerską, kierownika obozu,
ubezpieczenie NNW.
4. Opiekun prawny oświadcza, iż stan zdrowia dziecka wpisanego w § 1 ust. 2, w pełni umożliwia
udział w obozie sportowym, dziecko nie cierpi na schorzenia ani urazy, które mogłyby stanowić
zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, nie istnieją również żadne inne przeciwwskazania do udziału
dziecka w obozie sportowym.
5. Opiekun prawny 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, środki higieny osobistej, itp.
§ 3 [Cena]
1. Cena za udział dziecka w obozie sportowym wynosi:
1300,00 złotych brutto w przypadku zawarcia umowy do dn. 14.04.2019r. włącznie,
1375,00 złotych brutto w przypadku zawarcia umowy po dn. 14.04.2019r.
Cena za obóz, o której mowa powyżej płatna jest w dwóch ratach:
I rata: 50% ceny płatne w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
II rata: 50% ceny płatne do dnia 15.06.2019r.
2. W przypadku nie wywiązania się warunków umowy w § 3 pkt. 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. Opiekun prawny zobowiązuje się uiścić raty za obóz sportowy na podany poniżej

rachunek bankowy. W tytule przelewu należy podać „Imię i nazwisko dziecka, Obóz wyjazdowy
Mrągowo 24-30.08.2019”
Sport Camp Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 11/CD18, 40-082 Katowice
Nr rachunku bankowego: 72 1050 1399 1000 0090 3120 1636
4. Organizator oświadcza, że jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i usług.
§ 4 [Odpowiedzialność]
1. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z
winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w obozie sportowym –
zobowiązując się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości.
2. Organizatora 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 sportowego.
3. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które powstały
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe,
strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane
polisą ubezpieczyciela.
§ 5 [Obowiązywanie Umowy]
1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania określonych w niej świadczeń.
2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron.
3. W przypadku rezygnacji Opiekuna prawnego z pobytu dziecka w obozie sportowym
Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania wpłaconych przez Opiekuna Prawnego kwot
wskazanych w §3, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej. Opiekun prawny oświadcza, że w pełni
akceptuje to uzgodnienie.
4. W przypadku rezygnacji Opiekuna prawnego z pobytu dziecka na obozie sportowym z przyczyn
niezależnych od Opiekuna prawnego, ale należycie uzasadnionych i udokumentowanych,
uiszczona przez Opiekuna Prawnego opłata za udział w obozie podlega zwrotowi w części, w jakiej
nie została uprzednio przez Organizatora wydatkowana na koszty organizacji obozu (koszty
rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia, koszty ubezpieczenia, koszty wynagrodzeń, koszty
rezerwacji transportu, koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty transportu itp.). Rezygnacja
powinna być dostarczona przez Opiekuna prawnego na piśmie do siedziby Akademii Piłki Nożnej
GKS Tychy (43-100 Tychy, ul. Andersa 22), najpóźniej do 7 dni po zakończeniu obozu.
5. W przypadku rezygnacji Opiekuna prawnego z pobytu dziecka na obozie sportowym, gdzie
rezygnacja zostanie skutecznie złożona na 75 dni przed obozem, wówczas należny jest zwrot całej
wpłaconej kwoty. Rezygnacja powinna być dostarczona przez Opiekuna prawnego na piśmie do
siedziby Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy (43-100 Tychy, ul. Andersa 22).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej
realizacji i usunięcie dziecka z obozu na koszt Opiekuna Prawnego, jeżeli dziecko nie przestrzega
regulaminów obiektów i ośrodka z którego korzysta, utrudnia sprawne jego przeprowadzenie,
działa ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub
innych osób. Nie stosuje sie do poleceń opiekunów, nie bierze udziału w zajęciach. Wszelkie
koszty, logistyczne, techniczne (naprawy) w takiej sytuacji ponosi Opiekun prawny. Opiekunowi
prawemu nie przysługuje w takim wypadku zwrot ceny za obóz.

§ 6 [Postanowienia końcowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
3. Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych
uczestnika obozu w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Zmiany w niniejszej Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie strony wynikające z niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
Organizatora.

Organizator

__________________

Opiekun Prawny

__________________

