
UMOWA O UCZESTNICTWO W OBOZIE JĘZYKOWO-WYPOCZYNKOWYM, 
organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu

 

§1 

Klient rezerwuje miejsce dla swojego dziecka na obozie językowo-wypoczynkowy - Regent Summer Camp 20221.
Krynica Morska - Piaski
Miejsce organizacji: Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy Edukacji Ekologicznej, ul. Piaskowa 23, 82-1202.
Krynica Morska - Piaski
Termin organizacji: Turnus 1 - 4-13.08.2022 r.3.
Cena: 1969 zł4.

 §2 

1. Klient oświadcza, że uczestnikiem obozu będzie niżej wymieniona osoba niepełnoletnia:

Imię/imiona uczestnika: Jan1.
Nazwisko uczestnika: Nowak2.
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna uczestnika: Janina Nowak3.
Data urodzenia uczestnika: 01/01/20104.
Miejsce urodzenia uczestnika: Elbląg5.
PESEL uczestnika: 111111111116.

 
2. Kontakt do korespondencji z Rodzicem/Opiekunem

- Telefon kontaktowy: 111222333
- Adres email: janina.nowak@regent.edu.pl
- Adres: Nowakowa 1/1 Elbląg 82-300

3. Informacje o uczestniku

Czy uczestnik może brać udział we wszystkich zajęciach sportowych? TAK1.
Czy uczestnik chce korzystać z diety wegetariańskiej? NIE2.
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku: 3.
Czy uczestnik chce korzystać ze zniżki grupowej? TAK, Jan Kowalski, Antoni Nowak4.

§3

Świadczenia, które obejmują zakres tej umowy: 

1. Zakwaterowanie:  Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy Edukacji Ekologicznej, ul. Piaskowa 23, 82-120
Krynica Morska - Piaski
2. Wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja w restauracji na terenie Ośrodka. Napoje (herbata,
kompot, woda) bez ograniczeń.
3. Przejazd na trasie: Elbląg-Piaski-Elbląg.



4. 20-godzinny kurs konwersacyjny prowadzony w formie szkolnej. 
5. Wycieczki oraz zwiedzanie następujących miast: Krynica Morska.
6. Opieka wychowawcza i kierownicza: kadra nauczycielska Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z
Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu.

§4

Zobowiązanie klienta: 

1. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się i akceptuje Regulamin uczestnictwa, który
stanowi integralną część umowy i który znajduje się na stronie https://www.idz.do/rsc2022. 
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. 

2. 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. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich
poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
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: Elbląg, 15/11/2021

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: Janina Nowak

 

__________________________________________________________ 



(podpis składającego oświadczenie - rodzica/prawnego opiekuna)

 

PIECZĘĆ I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ W IMIENIU ORGANIZATORA  DO ZAWIERANIA UMÓW 

 

Miejscowość, data: Elbląg, 15/11/2021

 

    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: Santander Bank Polska: 02 1090 2617 0000 0001 3615 1658

Dokonując wpłaty prosimy wpisać w tytule przelewu imię i nazwisko uczestnika.


