
 

Szkoły Anglojęzyczne Regent w Elblągu 
www.szkola.regent.edu.pl 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE REGENT SUMMER CAMP 2018 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 
 
1  

[Postanowienia ogólne] 
Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji obozu Regent Summer Camp 2018 organizowanego przez            
Niepubliczną Szkołę Podstawową Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul.            
Królewiecka 100, numer REGON: 367991845, NIP: 7392767302, RSPO 196294. Każdy Klient i Uczestnik ma              
obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować przed zawarciem Umowy, a             
nieznajomość Regulaminu pomimo jego doręczenia i zaakceptowania nie zwalnia Uczestnika z zawartych w             
nim zasad. 

2  
[Definicje] 

1. „Organizator”/„Szkoła” – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w          
Elblągu 

2. „Klient” – Przedstawiciel ustawowy – rodzic/opiekun prawny zawierający z Organizatorami umowę o          
świadczenie usług turystycznych i uczestnictwo w wypoczynku młodzieży w ramach obozu. 

3. „Uczestnik”– osoba w wieku między 11 a 16 rokiem życia uczestnicząca w programie obozu. 
4. „Obóz” – obóz Regent Summer Camp opisany w załączniku nr 4 do Regulaminu. 
 
 

3 
[Zgłoszenia] 

1. Informacje podane na stronie internetowej Szkoły stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie              
są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

2. Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z obozu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego           
online dostępnego na stronie: www.szkola.regent.edu.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu. Za osoby          
niepełnoletnie wszelkie czynności podejmują opiekunowie prawni takiej osoby, a w szczególności           
czynności w zakresie rezerwacji lub zakupu obozu oraz podpisania umowy. 

3. Klient przesyłając do Organizatorów formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do jednoczesnego          
dokonania akceptacji Regulaminu. 

4. Rezerwacja obozu zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą elektroniczną nie później niż w ciągu 7              
(siedmiu) dni od daty otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

5. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji, dochodzi równocześnie do zawarcia umowy o świadczenie usług            
edukacyjnych i wypoczynku młodzieży, na warunkach określonych w rezerwacji oraz w niniejszym            
Regulaminie. 

6. W przypadku rezerwacji wszystkich miejsc Organizatorzy przyjmują dalsze rezerwacje zainteresowanych          
uczestników na listę rezerwową, informując o tym Klienta. Udział w obozie osób z listy rezerwowej może                
nastąpić tylko w przypadku zwolnienia się miejsc na liście zasadniczej. 

7. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie (tj. wiek) wszystkie przysługujące mu               
prawa i uprawnienia z tytułu umowy o której mowa w pkt. 5, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje                 
wszystkie wynikające z tych umów obowiązki, co potwierdzi poprzez wypełnienie osobnego formularza            
rejestracyjnego i akceptację Regulaminu na www.szkola.regent.edu.pl. Przeniesienie uprawnień i przejęcie          
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obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeśli Klient zawiadomi ich o tym w terminie nie krótszym               
niż na 5 dni przed datą wyjazdu. Za koszty poniesione przez Organizatorów w wyniku zmiany uczestnika                
Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

8. Uczestnictwo w obozie wymaga pisemnej akceptacji umowy (załącznik nr 1) oraz wyrażenia pisemnej             
zgody Przedstawiciela ustawowego na karcie kwalifikacyjnej (załącznik nr 2) organizatora. Wszyscy Klienci            
są zobowiązani podpisać umowę, a następnie przesłać ją drogą mailową (na adres            
summercamp@regent.edu.pl) oraz dostarczyć oryginał na miejsce zbiórki. Brak takich dokumentów lub ich            
nieterminowe zgłoszenie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po stronie             
Klienta. 

9. Gdyby po zawarciu umowy nastąpiły nieprzewidziane przez Organizatora odstępstwa lub zmiany w            
stosunku do informacji zawartych w umowie-potwierdzeniu rezerwacji, Uczestnik zostanie powiadomiony o           
tym przed rozpoczęciem obozu. W sytuacji, gdy zmianie podlegają istotne warunki Uczestnik powinien             
niezwłocznie po otrzymaniu od Organizatorów informacji w tym zakresie poinformować Organizatorów, czy            
przyjmuje proponowaną zmianę, czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy            
Uczestnikowi przysługuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

10. Podpisując umowę – potwierdzenie rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i            
udostępnianie swoich oraz Uczestnika danych osobowych, niezbędnych dla realizacji obozu. 

 
 

4 
[Opłaty] 

1. Organizator dopuszcza następujące formy zapłaty za udział w obozie: przelew na rachunek bankowy             
Organizatora. 

2. Łączna kwota pobierana przez Organizatorów przedstawiona jest w zakładce „Termin i cena”            
na www.szkola.regent.pl, oraz Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu, a także potwierdzona w            
korespondencji mailowej. 

3. Klient zobowiązuje się wnieść opłatę za obóz do organizatora w wysokości określonej w ust. 2, w jednej lub                  
w dwóch ratach.  

4. Rata pierwsza lub w przypadku płatności z góry całkowita kwota płatna jest w przeciągu 7 dni od momentu                  
otrzymania drogą elektroniczną potwierdzenia rezerwacji od Organizatora, rata druga jest płatna do dnia 20              
czerwca 2018 r. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 2., będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Szkoły, prowadzony przez                
Bank Zachodni WBK o numerze: 97 1090 2617 0000 0001 2402 0486. 

6. Faktury za obóz zostaną wystawione w formie elektronicznej po wykonaniu usługi i przesłane na adres               
email Klienta w terminie 14 dni od daty zakończenia obozu, na co Klient wyraża zgodę. 

7. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu na rzecz obozu, następujących danych: imię,              
nazwisko uczestnika. 

8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego. 
9. Uczestnictwo w obozie możliwe jest dopiero po wpłaceniu całej kwoty wskazanej w ust. 2 
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5 
[Rezygnacja. Odstąpienie od Umowy] 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania obozu z powodu niezgłoszenia się minimum 35            
Uczestników. Szkoła powiadomi o tym fakcie Uczestnika w terminie do 10 dni przed planowanym              
rozpoczęciem obozu. W takich wypadkach Klient ma prawo – żądać zwrotu uiszczonej ceny. 

2. W przypadku rezygnacji z obozu Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać               
potrąceń: 

a) 25% wartości obozu – w przypadku rezygnacji na 45 – 31 dni przed rozpoczęciem obozu 
b) 50% wartości obozu – w przypadku rezygnacji na 30 – 19 dni przed rozpoczęciem obozu 
c) 80% wartości obozu – w przypadku rezygnacji na 18 – 1 dni przed rozpoczęciem obozu 
d) 100% wartości obozu – w przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu. 

3. Brak wniesienia opłaty za obóz zgodnie z § 4 ust. 2 i ust. 4 oznacza odstąpienie przez Klienta od umowy i                     
rezygnację z obozu. 

4. Wszystkie rezygnacje należy kierować na piśmie do biura Szkoły lub elektronicznie na adres email:              
summercamp@regent.edu.pl . 

5. Klient, który zawarł umowę poza lokalem Szkoły lub na odległość, ma prawo odstąpić od tej umowy w                 
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14               
dni od dnia zawarcia Umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o wykonaniu              
tego prawa przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. 
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[Prywatność i poufność] 
1. Szkoła w celu należytego wykonania zamawianych usług, gromadzi i przetwarza podane przez Klientów             

dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jest administratorami danych. 
2. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża            

dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w             
Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)                    
przez Szkołę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na             
jego podstawie usług. Kontakt: summercamp@regent.edu.pl. 

3. Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Klienta na zbieranie i przetwarzanie jego danych             
osobowych przez Szkołę. 

4. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich             
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru           
sprawiedliwości. 

5. Administrator danych informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże             
odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów wideo, zrobionych podczas            
obozu, dla zilustrowania swoich materiałów promocyjnych. Jeżeli Klient nie wyraża zgody, aby zdjęcie             
Uczestnika lub materiał wideo z wizerunkiem Uczestnika pojawiło się w tych materiałach, powinien to              
zgłosić podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania wideo lub pisemnie przed Kursem. 
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[Odpowiedzialność] 
1. Opiekę podczas obozu sprawuje kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku.. W czasie           

przeprowadzania zajęć programowych wymagających obecności lub nadzoru osób z dodatkowymi          
uprawnieniami, osoby takie zostaną zapewnione. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli szkoda spowodowana była             
wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika imprezy, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich           
nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie             
można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 

3. Szkoła odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych,            
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub           
zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu          
usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,               
albo siłą wyższą. Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania               
umowy, świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, a w skutek            
działania siły wyższej powstaną dodatkowe koszty świadczeń – nieprzewidziane w ramach           
umowy-potwierdzenia rezerwacji (na przykład: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiłek, dodatkowy          
transfer, itp.), Uczestnik uzyska pomoc Organizatora przy dokonaniu takiej transakcji, zaś koszty zakupu             
owych dodatkowych świadczeń będą ponoszone przez Klienta. 

 
 

8  
[Prawa i Obowiązki Klienta] 

1. Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika oraz stan zdrowia wszystkich osób             
również niepełnoletnich wpisanych w zgłoszeniu, w pełni umożliwia udział w obozie. 

2. Uczestnik ma prawo do świadczeń gwarantowanych umową-potwierdzeniem rezerwacji. Uczestnik         
uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli              
Organizatorów. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i            
niezawinionych przez Organizatorów (np. związanych z awarią autobusu). 

3. Klient oświadcza również, że Uczestnik posiada ważne dokumenty, bez posiadania których nie może wziąć              
udziału w obozie tj.: (a) dowód osobisty lub paszport, (b) prawidłowo wypełniony oryginał karty              
kwalifikacyjnej Uczestnika, który należy wręczyć wychowawcom w dniu rozpoczęcia obozu. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń kierownika, wychowawców, opiekunów, osób          
wyznaczonych przez Organizatorów do prowadzenia zajęć i form rekreacji, Regulaminów obowiązujących           
podczas obozu, przepisów Prawa RP, w tym przepisów dotyczących dzieci i młodzieży. Uczestnik             
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np.          
pożarowych, policyjnych itp.) W szczególności zabronione jest palenie tytoniu, posiadanie i zażywanie            
narkotyków oraz środków narkotyzujących typu “dopalacze”, posiadanie lub spożywanie alkoholu oraz           
samowolne oddalanie się od grupy. 

5. Uczestnik jest zobowiązany stawić się na miejscu zbiórki w miejscu i czasie określonym w informacji               
przekazanej przez Organizatorów w formie elektronicznej lub telefonicznej na około dwa tygodnie przed             
rozpoczęciem obozu. 
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6. W informacji organizacyjnej podanej w punkcie 5. podaje się: (a) datę wyjazdu, (b) miejsce zbiórki, (c)                

godzinę zbiórki, (d) planowany termin i godzinę przyjazdu na miejsce organizacji obozu, (e) planowany              
czas przejazdu, 

7. Organizator umożliwia rodzicom lub prawnym opiekunom Uczestników, kontakt bezpośrednio z osobą           
opiekującą się dzieckiem na następujących zasadach: (a) kierownik jest dysponentem służbowego telefonu            
komórkowego,(b) Organizator przesyła wiadomość mailową do rodziców lub prawnych opiekunów z           
numerem telefonu. 

8. Klient/Przedstawiciel ustawowy w imieniu zgłoszonego przez siebie Uczestnika, ponosi pełną          
odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody powstałe z winy Uczestnika, lub zobowiązuje            
się do ich naprawienia bądź pokrycia w całości. 

9. Uczestnik, który uniemożliwia lub znacząco utrudnia prowadzenie obozu, stanowi zagrożenie dla           
bezpieczeństwa innych Uczestników, pracowników i współpracowników Organizatora lub innych osób          
obecnych może zostać usunięty przez Organizatora z obozu. W przypadku Uczestników niepełnoletnich,            
Klient/przedstawiciel ustawowy jest odpowiedzialny za niezwłoczny i bezpieczny odbiór Uczestnika z           
miejsca, w którym odbywa się obóz, na własny koszt. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy                
Uczestnika niepełnoletniego w trybie niezwłocznym, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania go           
pod opiekę właściwych władz. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu higieny Uczestnika przez uprawnioną do tego             
osobę (higienistkę, pielęgniarkę, lekarza). 

11. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać wychowawcy/kierownikowi lub opiece medycznej uwagi co do swojego            
stanu zdrowia lub urazów w czasie trwania obozu. 

 
9  

[Siła wyższa] 
1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z zawartej            

umowy, jeżeli wypełnienie takich zobowiązań zostało opóźnione, uniemożliwione lub utrudnione na skutek            
działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa obejmuje działania wojenne (wojny wypowiedziane lub nie), konflikty, rozruchy, strajki,            
działania militarne, powstania, powodzie, embarga oraz jakiekolwiek inne wypadki lub katastrofy naturalne            
leżące poza kontrolą Stron bez względu na to, czy ich charakter jest podobny lub nie do wymienionych                 
powyżej. 

3. W przypadku, gdy działanie siły wyższej wpłynie na realizację umowy, Strona dotknięta działaniem siły              
wyższej zawiadomi o tym fakcie drugą Stronę na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni. W takim przypadku                 
Strony przeprowadzą konsultacje i podejmą wszelkie rozsądne kroki mające na celu zminimalizowanie            
skutków działania siły wyższej. 

4. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres 30 dni (słownie: trzydzieści dni) tak,                
że wykonanie zawartej umowy stanie się niemożliwe, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy w                
terminie 7 (siedmiu) dni, powiadamiając o tym na piśmie drugą Stronę. 
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[Zawiadomienia] 
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Wszelkie pisemne zawiadomienia w związku z wykonaniem poszczególnych umów i Regulaminu Klient            
zobowiązuje się przekazać Organizatorom osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego lub na wskazany             
adres. 

 
 
Dane korespondencyjne Organizatora Kursu : 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu 
82-300 Elbląg 
ul. Królewiecka 100 
www: szkola@regent.edu.pl 
telefon: +48 55 2340723 
email: summercamp@regent.edu.pl 

11 
[Postanowienia końcowe] 

1. Kwestie sporne nie objęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd,              
którym będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za          
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2018 r. 
  

Uczestnik oraz Klient oświadczają niniejszym, iż zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu, przyjęli             
do wiadomości wszelkie jego postanowienia i w momencie decyzji na uczestnictwo w obozie przejmują              
na siebie wszystkie dotyczące ich, a określone w regulaminie, zobowiązania. 
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