UMOWA
Zawarta w dniu …......................... w Toruniu pomiędzy
Organizatorem wypoczynku Szkołą Podstawową Nr 2 w Toruniu reprezentowaną przez
dyrektora szkoły mgr Beatę Cieszkowską
a Rodzicem uczestnika wypoczynku ..............................................................................
Imię i nazwisko uczestnika kolonii …................................................................................

&1
Przedmiotem umowy jest organizacja kolonii letnich w Sarbinowie
w terminie 01 – 10.07.2018r.

&2
Zawarcie umowy następuje w chwili:
a) podpisania umowy
b) wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł do 30.04.2018r
Dopłatę w wysokości 1000 zł należy uiścić najpóźniej do 31.05.2018r

&3
Organizator zobowiązany jest zapewnić:
1. Zakwaterowanie.
2. Całodzienne wyżywienie.
3. Transport: wyjazd i powrót z kolonii w godzinach uzgodnionych.
4. Ubezpieczenie.
5. Wykwalifikowana opieka medyczna.
6. Opieka medyczna – pielęgniarka.
7. Opieka ratownika.
8. Dostęp do wszystkich urządzeń kulturalni – rekreacyjnych na terenie ośrodka.
9. Atrakcyjny program kolonijny uwzględniający warunki pogodowe.
10. Zabezpieczenie obiektu na terenie ośrodka, gdzie będą przebywać uczestnicy kolonii.

&4
Cena określona umową jest stała.
Koszt pobytu jednego dziecka wynosi: 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto.
W przypadku uczestnictwa rodzeństwa koszt pobytu jednego dziecka wynosi: 1400 zł (jeden
tysiąc czterysta złotych) brutto.

&5
Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka na koloniach składając pisemne oświadczenie
w siedzibie Organizatora. Za datę rezygnacji uznaje się dzień wpływu oświadczenia.
Organizator wówczas potrąci kwotę faktycznie poniesionych kosztów.
Organizator wskazuje przy tym informacyjnie, iż średnie koszty tych potrąceń kształtują się
w praktyce następująco, w zależności od terminu rezygnacji:
a) powyżej 40 dni od daty rozpoczęcia imprezy – 50 zł
b) 39-21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20%ceny imprezy,
c) 20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% ceny
imprezy,
d) poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – nie mniej niż 50% i nie więcej niż 90%
ceny imprezy,
e) w dniu wyjazdu lub niestawienie się na zbiórkę – 100% ceny imprezy.

Organizator nie będzie dokonywać potrąceń, jeśli w miejsce osoby rezygnującej Rodzic
przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w wypoczynku, w czasie pozwalającym
Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem.
W takim przypadku Organizator zastrzega sobie możliwość pobrania opłaty odpowiadającej
rzeczywistym kosztom zmiany uczestnika.

&6
Organizator zobowiązany jest do zgłoszenia wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

&7
Organizator zastrzega sobie zmiany programu w trakcie trwania kolonii.

&8
Organizator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo dzieci od chwili wyjazdu z Torunia do
momentu powrotu i przekazania dzieci rodzicom w Toruniu.

&9
Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku wraz z podpisaną umową należy oddać
najpóźniej do 30 kwietnia 2018r. Zobowiązuje się rodzica, aby zapewnił dziecku paszport lub
dowód osobisty, legitymację szkolną i książeczkę zdrowia. Dokumenty te zabiera dziecko ze
sobą i przekazuje wychowawcy na miejscu pobytu.

&10
W przypadku, gdy uczestnik kolonii musi w trakcie wypoczynku przyjmować stale, zlecone
przez lekarza leki – rodzic ma obowiązek zapewnienia leków w ilości wystarczającej na cały
okres trwania wypoczynku i załączenia do karty kolonijnej zaleconego dawkowania tych
leków przez lekarza. Natomiast w przypadku zachorowania podczas wypoczynku i leczenia
kierownik kolonii dokonuje zakupu leków zaleconych przez lekarza i po zakończeniu kolonii
rodzic dokonuje zwrotu kosztów leków na podstawie paragonów.

&11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania
siły wyższej (pożary, kradzieże, itp.). Uczestnicy kolonii odpowiadają za szkody powstałe
z ich winy (np. wybita szyba) oraz zobowiązują się do przestrzegania regulaminów
i przepisów obowiązujących na kolonii.

&12
Protokół zniszczeń powinien zostać sporządzony w obecności właściciela obiektu oraz
kierownika kolonii.

&13
W przypadku stwierdzenia spożywania przez uczestnika kolonii alkoholu, narkotyków
i innych tego typu używek zostanie on usunięty z kolonii po uprzednim zawiadomieniu
rodziców o konieczności odebrania dziecka w ustalonym terminie na koszt rodzica bez prawa
zwrotu wpłaconej kwoty.

&14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

……………………….

………………………………………..

Organizator

Rodzic uczestnika kolonii

