
UMOWA 
 

Zawarta w dniu ................................. w Bydgoszcz pomiędzy: 

.………………………………....……….........…………….., zamieszkałym 

w ………………………………..……, przy ulicy………………………………., 

numer telefonu kontaktowego ................................................... , 

zwanym dalej 

Zgłaszającym, a 

Karoliną Linowską i Robertem Linowskim, prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą: 

Studio Tańca Bailamos s.c. Robert Linowski Karolina 

Linowska, ul. M. Konopnickiej 28, 85-124 Bydgoszcz, 

zwanym dalej Organizatorem. 

 

Zgłaszający oświadcza, że jest przedstawicielem ustawowym/prawnym opiekunem osoby zgłaszanej na 

obóz taneczny, zwanej dalej Uczestnikiem. 

 

Dane Uczestnika będą znajdowały się w Karcie Kwalifikacyjnej, którą Zgłaszający zobowiązuje się 

dostarczyć najpóźniej w terminie do dnia 21.06.2023 r. 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: ....................................................... 

 

 

§ 1. 

1. Organizator zobowiązuje się do organizacji obozu tanecznego w Hotel Austeria Conference & 

Spa ul. Bema 32, 87-720 Ciechocinek, w terminie 12.08.2023 – 20.08.2023r. Dokładna 

godzina wyjazdu i powrotu zostanie przesłana Zgłaszającemu smsem na wskazany przez niego 

numer telefonu. 

2. Warunki uczestnictwa oraz program obozu zawarte są w niniejszej umowie oraz w Informacji o 

obozie, która została przekazana Zgłaszającemu przy podpisaniu niniejszej umowy. 

3. Zmiany programu obozu są możliwe w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Organizator (jak np. zmiana pogody, niezaplanowana nieobecność instruktorów), z 

czym Zgłaszający się godzi oraz przyjmuje do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu 

żadne roszczenia wobec Organizatora. 

 

§ 2. 

Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa i w pełni je akceptuje. 

 

§ 3. 

1. Całkowita opłata za obóz taneczny wynosi: 2.450,00 zł. 

2. Zaliczka – rezerwacja miejsca – wynosi 450,00 zł płatna w terminie do 28.02.2023 r. i nie 

podlega zwrotowi w przypadku późniejszej rezygnacji. W przypadku braku zapłaty zaliczki we 

wskazanej wysokości i terminie w zdaniu poprzednim, umowa automatycznie rozwiązuje się z 

dniem 28.02.2023 r. 

3. W razie rezygnacji z udziału w obozie Zgłaszający ma prawo domagać się zwrotu 

uregulowanej opłaty (poza zaliczką) do 30 dni. Późniejsza rezygnacja przed rozpoczęciem 

obozu skutkuje potrąceniem 50% wpłaconej kwoty (nie wliczając w to zaliczki). 

4. Opłatę może wpłacać w recepcji Studia gotówką lub przelewem na konto Studia Tańca 

Bailamos: 

ING 81 1050 1139 1000 0090 7187 1264. 

5. Opłata za obóz jest regulowana w ratach: 

 

I rata – 450,00 zł (zaliczka) płatna do 28.02.2023 r., 

II rata – 500,00 zł płatna do 30.03.2023 r.,  

III rata – 500,00 zł płatna do 31.05.2023 r.,  

IV rata – 500,00 zł płatna do 30.06.2023 r.,  

V rata – 500,00 zł płatna do 31.07.2023r. 



 

6. Zgłaszający jest uprawniony do otrzymania faktury marży z tytułu poniesionej opłaty, po 

wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi. 

7. W przypadku rezygnacji z obozu przez Uczestnika przed terminem jego zakończenia 

Organizator nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek zwrotu kosztów, ani obniżenia opłaty. 

Zgłaszający w tym przypadku zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko odebrać Uczestnika z 

miejsca obozu. 

 

§ 4. 

1. Zgłaszający zobowiązuje się podać w Karcie kwalifikacyjnej wszystkie znane mu informacje o 

dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki (w tym opieki medycznej). 

2. Zgłaszający bierze odpowiedzialność za podane informacje o dziecku i jego stanie zdrowia. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące wynikiem zatajenia, bądź 

podania nieprawdy o dziecku przez Zgłaszającego. 

 

§ 5. 

W ramach opłaty za obóz Organizator zapewnia Uczestnikowi: 

1) transport z miejsca ustalonej zbiórki do miejsca wypoczynku oraz transport z miejsca 

wypoczynku do miejsca ustalonej zbiórki (tam i z powrotem), 

2) nocleg (pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe), 

3) wyżywienie (3 posiłki dziennie i podwieczorek), 

4) zajęcia taneczne z wykwalifikowaną kadrą oraz zaproszonymi szkoleniowcami, 

5) ubezpieczenie NW, 

6) opiekę pedagogiczną oraz medyczną, 

7) inne atrakcje (dyskoteka, animacje i zabawy integracyjne, itp.). 

 

§ 6. 

Uczestnik obozu tanecznego zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania regulaminu ośrodka wypoczynkowego, który zostanie przedstawiony 

Uczestnikowi w dniu przyjazdu na teren ośrodka, 

2) stosowania się do poleceń wychowawców, 

3) zabrania ze sobą dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty itp.), 

4) uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych, 

5) punktualnego stawiania się na zajęcia i aktywnego w nich uczestnictwa, 

6) nie opuszczania terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców, 

7) dbania o czystość i porządek powierzonego mienia, 

8) informowania kadrę o każdym złym samopoczuciu lub chorobie. 

 

§ 7. 

1. Uczestników obozu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania 

tytoniu, alkoholu, narkotyków i środków odurzających. 

2. W przypadku nieprzestrzegania zasad wskazanych powyżej i wyznaczonych przez 

Organizatora na obozie, w stosunku do Uczestników mogą zostać wyciągnięte sankcje w 

postaci: oficjalnego upomnienia na forum obozu lub/i wydalenie z obozu na koszt i 

odpowiedzialność Zgłaszającego. W takim wypadku Zgłaszający powinien odebrać Uczestnika 

w ciągu 24 godzin. 

W przypadku nie odebrania wydalonego z obozu Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do 

przekazania go pod opiekę Policji. 

 

§ 8. 

Zgłaszający (rodzice/ opiekunowie) są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez 
Uczestnika. Koszty związane z zniszczeniem i uszkodzeniem mienia wyrządzone przez Uczestnika 

obozu ponosi Zgłaszający. 

  



 

§ 9. 

1. Na obóz taneczny Uczestnik nie zabiera cennych rzeczy np. wartościowa biżuteria, drogi sprzęt 

komputerowy itp. 

2. Pieniądze oraz telefony komórkowe należy przekazać wychowawcom. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Uczestnika rzeczy wartościowych nie 

4. oddanych do depozytu wychowawcy. 

 

§ 10. 

Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w 

niniejszej umowie i Karcie kwalifikacyjnej dla potrzeb niezbędnych Organizatorowi (zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych), oraz wyraża zgodę na publikowanie 

wizerunku Uczestnika na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, zawierającej zdjęcia z 

przebiegu zajęć organizowanych przez Organizatora. 

 

§ 11. 

1. Oryginał niniejszej umowy został podpisany przez Strony i przekazany Zgłaszającemu, a jej 

kserokopia pozostała w dokumentacji Organizatora. 

2. Zmiana umowy wymaga akceptacji obu Stron wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

 

 

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

(podpis Organizatora) (podpis Zgłaszającego) 


