Warunki uczestnictwa w „Wakacyjnym Zawrocie Głowy” organizowanym
przez Złoty Melon sp. z o.o. w Ośrodku Szkoleniowym Szadowo Młyn
w dniach 07-16.07.2017 r.
I.
1.

2.

3.
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ZASADY OGÓLNE
Organizatorem „Wakacyjnego Zawrotu Głowy” zwanym dalej kolonią jest Złoty Melon sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dominikańskiej 19c, NIP 521-32-36-491, Regon 01544097, KRS
0000158131 (zwany dalej „Organizatorem”).
Celem Organizatora jest organizacja kolonii na możliwie wysokim poziomie. Satysfakcja uczestników jest
jednym z podstawowych mierników tego poziomu a celem nadrzędnym popularyzacja nauki pierwszej
pomocy i aktywnego wypoczynku podczas wakacji.
Obóz odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowym Szadowo Młyn.
Uczestnikiem może być dziecko uczące się w szkole podstawowej w klasie od 1 do 6.

II.
1.

ZAWARCIE UMOWY
Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika i Prawnego Opiekuna z „Warunkami
uczestnictwa w Wakacyjnym Zawrocie Głowy” oraz złożeniu u Organizatora1 formularza Zgłoszenia
i Karty kwalifikacyjnej uczestnika.
2. Całkowity koszt kolonii na jednego uczestnika wynosi 1490 zł2 (jedno dziecko), 1350 zł (dwoje dzieci
i więcej).
Koszt obejmuje:
- noclegi i wyżywienie (3 posiłki dziennie),
- opiekę wychowawców,
- realizację programu,
- opiekę przedmedyczną,
- materiały potrzebne do warsztatów,
- ubezpieczenie NNW.
3. Organizator zapewnia transport z Warszawy do miejsca kolonii i z powrotem. Koszt transportu to
dodatkowe 50 zł od osoby.
4. Uczestnik zobowiązuje się w momencie zawarcia umowy wpłacić najpóźniej do dnia 09.06.2017 roku
kwotę kosztu kolonii w odpowiedniej wysokości (koszt kolonii + ewentualnie koszt transportu) na
rachunek bankowy Organizatora.
III.
UPRAWNIENIA UCZESTNIKA
1. Uczestnik jest uprawniony do udziału w kolonii na podstawie formularza Zgłoszenia i Karty
kwalifikacyjnej i ma prawo uczestniczyć we wszystkich propozycjach przedstawionych w programie
kolonii.
2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaty w przypadku anulacji imprezy z przyczyn leżących
po stronie Organizatora.
3. Organizator ma prawo do anulowanie kolonii najpóźniej na 3 tygodnie przed jej planowanym odbyciem
się. W tym wypadku do dnia 16.06.2017 roku.
4. Informacja o anulacji kolonii przekazana zostanie drogą mailowa na adres podany w zgłoszeniu.
IV.

1
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

SPOSÓB SKŁADANIA OKREŚLONY JEST NA DRUKU ZGŁOSZENIA
KOSZTY PODAWANE SĄ W KWOTACH BRUTTO

szadowomlyn.pl
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Przy zawieraniu umowy uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej do dnia 02.06.2017 roku
Zgłoszenia oraz Karty kwalifikacyjnej uczestnika zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN w sprawie
warunków, jakie mają spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Uczestnik odpowiada za szkody poniesione z jego winy (za osoby niepełnoletnie odpowiada Opiekun
Prawny) i zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych
bezpieczeństwem w miejscu pobytu oraz przejazdu.
Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń Organizatora oraz osób
działających w jego imieniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas spotkania.
Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą legitymacji szkolonej oraz dokumentu
poświadczającego zdrowotne.

V.
UPRAWNIENIA ORGANIZATORA
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy lub odwołania kolonii z przyczyn od
Organizatora niezależnych i niezawinionych, w przypadku niskiej frekwencji, siły wyższej, zagrożenia
życia lub zdrowia.
2. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku trwania spotkania,
zagrażającego interesom innych uczestników, Organizator może rozwiązać umowę lub odstąpić w trybie
natychmiastowym. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy obciążają uczestnika (w przypadku
osób niepełnoletnich jego prawnego opiekuna).
3. W sytuacji nie stawienia się uczestnika na miejscu zbiórki, braku wymaganych dokumentów, przerwania
pobytu na kolonii lub niewykorzystania części świadczeń z przyczyn leżących po stronie uczestnika,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca uczestnikowi uiszczonej wpłaty za obóz.
VI.
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi ofertą.
2. Obowiązkiem Organizatora jest powiadomić niezwłocznie uczestników o odwołaniu imprezy.
VII.
REZYGNACJE
1. W każdej chwili przed rozpoczęciem kolonii można z niej zrezygnować, jednakże ze względu na zawarte
przez Organizatora umowy zastrzega się prawo obciążenia uczestnika faktycznymi kosztami, jakie
Organizator poniesie w związku z rezygnacją uczestnika z kolonii. W praktyce jest to około 40% kosztów
kolonii jednej osoby.
2. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia
wszelkie spory prawne wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na
położenie siedziby Organizatorem.
3. Uczestnik oraz jego opiekun prawny wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Złoty
Melon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu udziału w kolonii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż
administratorem danych jest Złoty Melon sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie
(02-738). Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu organizacji kolonii. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału uczestnika w kolonii. Każda osoba ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz o ich poprawiania.
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