
 
 

UMOWA-ZGŁOSZENIE NA LETNIE PÓŁKOLONIE W PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ 
“ZETPECIARNI” 

 
  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejsza umowa dotyczy PÓŁKOLONII W “ZETPECIARNI” przy ul. Litewskiej 14h, organizowanych przez             
Organizatora na rzecz Uczestnika w terminie..........................................................................  
2. Przez Organizatora rozumie się FIRMĘ: PRACOWNIA ARTYSTYCZNA “EMEJZING” KATARZYNA RELIGA,           
Ligota Mała 71 56-400 Oleśnica, NIP:9111891337 
nr konta do wpłat:  

11 1140 2004 0000 3902 7874 3192 
 
3. Uczestnikiem jest dziecko uczestniczące w półkoloniach. Opiekunem - rodzic lub opiekun prawny. 
4. Warunkiem koniecznym odbywania się zajęć w ramach turnusów jest zebranie się grupy minimum 5 osób i                 
uiszczenie opłaty.  
5. Niniejsza umowa, karta kwalifikacyjna i regulamin półkolonii stanowią integralną całość. 
 

§2 PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Niniejsza umowa reguluje stosunki powstałe w związku ze zgłoszeniem uczestnika na PÓŁKOLONIE W              
ZETPECIARNI, pomiędzy Organizatorem Katarzyną Religą, a opiekunem uczestnika: 
..................................................................................................................................................................................  
2. Za Uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun.  
3. Zapisanie na półkolonie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy. 
 

§3 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 
 
1. Organizator zapewnia autorski plan i tematykę zajęć dopasowane do indywidualnych predyspozycji            
uczestników. 
2. Organizator zapewnia: opiekę w godz. 8-17, materiały plastyczne, materiały edukacyjne, dwudaniowy obiad,             
przygotowaną salę zgodnie z tematem zajęć, ubezpieczenie NNW, zajęcia tematyczne. 
3. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu zbiórki do przejęcia dzieci przez             
rodziców/upoważnionych opiekunów po zakończeniu zajęć. 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, telefony, przedmioty wartościowe)          
pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć, oraz za rzeczy, które będą w trakcie zajęć w ich                 
posiadaniu. 
 

§4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
 
1. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz stosowania się do poleceń             
prowadzącego. 
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w zajęciach przez Uczestnika, Opiekun uczestnika wypełnia kwestionariusz             
osobowy/kartę kwalifikacyjną, zaznajamia Uczestnika z regulaminem i podpisuje umowę i uiszcza opłatę. Skan             
karty kwalifikacyjnej i umowy należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej do 21.06.2020          
(zetpeciarnia@gmail.com) 
3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w warsztatach jest podanie prawdziwych danych osobowych.  



4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu Organizatorowi,             
dla celów organizacji i prowadzenia warsztatów. Dane mogą też zostać przekazane organom nadzorującym i              
kontrolującym wypoczynek (Kuratorium Oświaty, Sanepid) 
  

§5  BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW 
 
1. Dla bezpieczeństwa uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie danych osób             
uprawnionych do odbioru uczestnika z warsztatów oraz numerów telefonów.  
2.Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia Pracowni przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną           
zgodą opiekuna. 
3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o rzetelne wypełnienie rubryk karty kwalifikacyjnej o stanie              
zdrowia Uczestnika, w razie potrzeby również informacji o przyjmowanych lekach, uczuleniach i innych             
stosownych zagrożeniach.  
4. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu półkolonii w trakcie ich trwania, chyba, że zajęcia               
prowadzone są w plenerze pod opieką prowadzącego, w takim wypadku uczestnik nie może oddalać się od                
prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu zajęć udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora albo               
umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca. 
5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego            
zachowania uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun. 
 

§6 PŁATNOŚCI 
1. Płatność za turnus półkolonii wynosi 500 zł. Zaliczka wynosi 250 zł i należy ją opłacić do 15 czerwca                   
2020 przelewem na nr konta zawarty w POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH - &1 
2. Uczestnik obowiązany jest wpłacić pełną kwotę za półkolonię najpóźniej 7 (siedem) dni przed              
rozpoczęciem turnusu. 
3.Wniesienie zaliczki we wskazanym terminie traktowane jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w półkoloniach.             
Brak wniesienia zaliczki równoznaczny jest z rezygnacją z wcześniejszego zgłoszenia. 
4. Zniżki: dla rodzeństw zgłaszanych na półkolonię i dla dzieci biorących udział w więcej niż jednym turnusie                 
stosuje się zniżkę -10% od pełnej kwoty. 
 

  &7  REZYGNACJA Z PÓŁKOLONII 
1. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora osoba, która rezygnuje 
z półkolonii później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu lub w dniu jego rozpoczęcia traci zaliczkę. Jeżeli                 
Opiekun wpłacił całość ceny za warsztaty to różnica pomiędzy ceną warsztatów, a zaliczką zostanie zwrócona. W                
uzasadnionych przypadkach losowych jest możliwość odebrania równowartości wpłaconej kwoty w formie innych            
usług Pracowni. 
2. Rezygnacja z udziału w półkoloniach wymaga formy pisemnej. 
 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
Podpis Organizatora Podpis Rodzica Uczestnika 
 

  


