Warunki uczestnictwa
w obozach
organizowanych przez
UKS „Kidssport”
I. ZAWARCIE UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Uczniowski Klub Sportowy Kidsspoprt ,
zwanym dalej Organizatorem, Uczestnik-Klient jest zobowiązany zapoznad się z niniejszymi warunkami
uczestnictwa stanowiącymi integralną częśd umowy.
2. Zawarcie umowy nastąpi z chwilą podpisania druku warunków uczestnictwa przez osobę zgłaszającą udział
w imprezie – Klienta, oraz Organizatora sprzedającego imprezę.
3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest wpłata I raty (zaliczki) w wysokości 500zł 7 dni od momentu
zgłoszenia do organizatora
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KIDSSPORT
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 14/1 POZNAŃ
Zapisując się na obóz dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy koniczna jest wpłata całej kwoty 7 dni po
przyjęciu zgłoszenia.
Zapisując się na obóz do dwóch tygodni przed rozpoczęciem imprezy, pozostałą kwotę prosimy wpłacid
najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.
4. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z
prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości określonej w pkt. II warunków uczestnictwa.
5. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji
wyjazdu oraz termin dostarczenia ich do Organizatora. Brak takich dokumentów jest
równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz
paostwowych, działanie sił wyższych, braku możliwości zapewnienia bezpieczeostwa uczestnikom wyjazdu, )
bez ponoszenia kosztów. Klientowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
II. REZYGNACJA Z IMPREZY
1. Rezygnacja Uczestnika z imprezy może nastąpid wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierad
datę jej zgłoszenia u Organizatora.
2. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie. Organizator
potrąca:
a) przy rezygnacji do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy - koszty poniesione
przez Organizatora nie mniej niż 500, zł
b) między 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy - 50 % ceny imprezy
c) między 14 a 7 dniem przed rozpoczęciem imprezy - 70 % ceny imprezy
d) w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy - 100% ceny imprezy
Zwrotu wpłat po uwzględnieniu powyższych potrąceo dokonuje Organizator, u którego dokonano wpłaty, w
terminie do 21 dni od zgłoszenia rezygnacji.
3. Organizator dokonuje potrącenia zgodnie z pkt. II2 także w przypadku niemożności wzięcia
udziału w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora takich jak:
- nieprzybycie na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu)
- niezgłoszenie się do Organizatora w miejscu realizacji świadczeo (przy wyjeździe własnym
środkiem transportu)
- choroba lub inne przypadki losowe
4. W przypadku gdy Uczestnik odstępujący od umowy wskaże osobę spełniającą warunki
udziału w imprezie turystycznej, która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy, Uczestnik nie ponosi z tego
tytułu żadnych kosztów pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

III PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
1. Uczestnik ma prawo do świadczeo Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną częśd
zawartej z Klientem umowy. Oferta określa cenę imprezy miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka
transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilośd i rodzaj posiłków, program zwiedzania..
2. Uczestnik objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeo nagłych
i nie zawinionych przez Organizatora (np. związanych z awarią autobusu. )
3. Uczestnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków , zakres ochrony ubezpieczeniowej.
W razie zaistnienia szkody ubezpieczony zgadza się na zwolnienie lekarzy lecących go w kraju i za granicą z
obowiązku dochowania tajemnicy lekarskie oraz zezwala na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji z
przebiegu leczenia.
IV. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE
1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów
(przy wyjazdach na kolonie i obozy młodzieżowe w kraju aktualnej legitymacji szkolnej i nr PESEL).
2. Organizator zapewnia uczestnikom przebieg imprezy zgodnie z programem, dba o jakośd świadczeo,
przyjmuje od uczestników reklamacje i usuwa ich przyczyny, a jeżeli reklamacja jest złożona na piśmie, także
potwierdza jej przyjęcie.
3. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w obiektach
sportowych. noclegowych, gastronomicznych, zaleceo trenerów instruktorów i wychowawców itp.
4. Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacid w miejscu ich
powstania z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni
opiekunowie
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w wykonaniu usługi turystycznej, których przyczyny
tkwią w sile wyższej (w szczególności w powodziach. pożarach wichurach itp. ) oraz wojnach strajkach,
zamieszkach zamachach terrorystycznych i tym podobnych okolicznościach, na które Organizator nie ma
wpływu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich takie jak
kradzieże rabunki, pożary.
Uczestnik imprezy zostanie objęty szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeo nagłych i
niezawinionych przez Organizatora (np. związanych z awarią środka transportu, postojami w „korkach”).
Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy na zasadzie winy.
6. Organizator nie dokonuje zwrotu świadczeo, które nie zostały wykorzystane w pełni z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu, spóźnienie na
miejsce zbiorki.
7. Reklamacje związane z wykonaniem umowy winny byd składane bezpośrednio w siedzibie Organizatora w
formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zakooczenia imprezy. .
8. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji iw ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
9. W sprawie dochodzenia z tytułu ubezpieczenia OC Organizatora należy zgłosid wniosek do właściwego
Marszałka Województwa, zgodnie z siedzibą Organizatora.
10. W sprawach nieuregulowanych „Warunkami uczestnictwa" mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
W związku z udostępnieniem danych osobowych Organizatorowi, do celów realizacji umowy informujemy, że
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z
późn. zm.)przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a osobie, której dane dotyczą, przysługują
prawa określone w ww. ustawie, w szczególności prawo przeglądania przetwarzanych danych osobowych,
poprawiania ich oraz kontroli ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub
Sportowy Kidssport. wskazany w ofercie jako organizator imprezy.
Jednocześnie informujemy, że Organizatorowi przysługuje z mocy ustawy prawo wykorzystania w/w. danych
osobowych dla celów związanych z marketingiem produktów i usług, o ile osoba, której dane dotyczą, nie zgłosi
w tym zakresie sprzeciwu.
Akceptuję warunki uczestnictwa

Klient

Organizator
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