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UMOWA O UCZESTNICTWO W ZAGRANICZNYM OBOZIE JĘZYKOWYM,  
organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Regent z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Elblągu 

(wzór) 
 

§1  
1. Klient rezerwuje miejsce dla swojego dziecka na obozie językowo-wypoczynkowym - Regent Summer Camp 

2018 
2. Miejsce i termin organizacji:  Hotel Panoráma, Chľaba 444, 943 65 Chľaba-Kováčov, Słowacja, 20 lipca 

2018 - 3 sierpnia 2018 r. 
3. Cena:  

 
§2  

Klient oświadcza, że uczestnikiem obozu będzie niżej wymieniona osoba niepełnoletnia: 
1. imię/imiona uczestnika …………. 
2. nazwisko uczestnika ……………... 
3. imię rodzica/prawnego opiekuna uczestnika …………….. 
4. nazwisko rodzica/prawnego opiekuna …………….. 
5. data urodzenia uczestnika……………….. 
6. miejsce urodzenia uczestnika…………... 
7. PESEL uczestnika…………………. 

 
ADRES DO KORESPONDENCJI Rodzica/Opiekuna 

1. kod pocztowy ……………. 
2. miejscowość ……………... 
3. ulica ………………... 
4. numer domu numer lokalu…………………... 

 
INFORMACJA O UCZESTNIKU  
Poniżej należy wpisać wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, które mogą pomóc w sprawowaniu              
prawidłowej opieki nad dzieckiem w czasie trwania imprezy turystycznej (np.: na co dziecko choruje (stale - astma,                 
cukrzyca, choroby serca, skóry, itp.), jakie przyjmuje leki, czy jest na coś uczulone (leki, antybiotyki, artykuły spożywcze i                  
inne alergie), czy nosi okulary, soczewki, aparat ortodontyczny, inne.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

§3  
Świadczenia, które obejmują zakres tej umowy:  

1. Zakwaterowanie:  Hotel Panoráma, Chľaba 444, 943 65 Chľaba-Kováčov, Słowacja w terminie: 21 lipca 
2018 - 2 sierpnia 2018 r. 

2. Wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja w restauracji hotelowej. 
3. Przejazd na trasie: Gdańsk-Elbląg-Warszawa-Katowice-Hotel Panoráma, Chľaba 444, 943 65 

Chľaba-Kováčov w dniach 20-21 lipca 2018 r. i z powrotem w dniach 2-3 sierpnia 2018 r. 
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4. 30-godzinny kurs konwersacyjny prowadzony w formie szkolnej w grupie maksymalnie 13 osobowej. 
5. Wycieczki oraz zwiedzanie następujących miast: Wyszehradu, Budapesztu, Sentendre, Estergomu i 

Komarna. 
6. Opieka wychowawcza i kierownicza: kadra nauczycielska Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu. 
7. Korzystanie z usług Centrum Rekreacji Wodnej - Vadas w Sturovie. 
8. Udostępnienie bezpłatnych materiałów do nauki języka angielskiego przygotowanych dla uczestników obozu. 

 
Szczegółowy program obozu zostanie udostępniony na stronie www.szkola.regent.edu.pl do dnia 20 czerca 2018 r. 
 
 

§4 
Zobowiązanie klienta:  
1. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się i akceptuje Regulamin uczestnictwa, który               
stanowi integralną część umowy.  
2. Podpisanie niniejszej umowy wiąże pod względem prawnym organizatora i klienta w zakresie realizacji niniejszej               
umowy.  
3. Podpisanie niniejszej umowy przez klienta i organizatora jest równoznaczne z przyjęciem przez nich zasad organizacji                
obozu.  
 

 
§5  

Postanowienia końcowe:  
1. Umowę spisano w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
_____________________________________________  
(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 
 
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku**  
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.                         
631 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w celu promocji               
organizatora. Jestem świadomy/a, że promocja organizatora, będzie odbywać się poprzez zamieszczanie zdjęć i filmów              
z imprezy turystycznej na stronach internetowych organizatora oraz w materiałach reklamowych drukowanych lub             
umieszczanych w Internecie.  
 
__________________________________________________________  
(podpis składającego oświadczenie- rodzica/prawnego opiekuna) 
 
 
** - UWAGA! W przypadku braku zgody, Państwa dziecko nie będzie mogło zostać uwiecznione na fotografiach i filmach                  
podsumowujących wypoczynek!  
 
 
Podpisanie niniejszej umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w 
zakresie zawartym w Umowie w związku z uczestniczeniem w obozie.  
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Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich              
poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z                        
2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity ze zm.). Administratorem danych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa                 
Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów. Podpisanie niniejszej               
umowy jest jednoznaczne z oświadczeniem, że podałem/am wszystkie znane mi informacje o stanie zdrowia mojego               
dziecka, które mogą pomóc w zapewnieniu mu prawidłowej opieki w czasie trwania obozu oraz z wyrażeniem zgody na                  
wszelkie badania diagnostyczne, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, zabiegi medyczne i operacje i inne zabiegi oraz               
czynności ratujące życie i zdrowie mojego dziecka. 
 
PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA (BEZ PONIŻSZEGO PODPISU UMOWA JEST NIEWAŻNA!)  
miejscowość data  
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna  
podpis rodzica/prawnego opiekuna 
 
PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ W IMIENIU ORGANIZATORA  DO ZAWIERANIA UMÓW  
miejscowość data  
pieczęć organizatora  
 
podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
 
Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. 
Królewiecka 100. 
Konto bankowe do wpłat: Bank Zachodni WBK, 97 1090 2617 0000 0001 2402 0486 
w tytule: imię i nazwisko uczestnika 
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