
 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: Z/13/2022 

 

Umowa w uczestnictwie w  

„Półkolonii Adventure Week” 

                                  Nr………… 

                                    Zawarta w dniu…………..pomiędzy: 

Frajda Travel s.c. Ewa Szybowska Artur Szybowski ul.Senatorska 17/7, 30-106 

Kraków NIP: 6772475002 reprezentowaną przez Ewę Szybowską i Artura 

Szybowskiego - właściciela, 

Zwaną dalej Organizatorem, a 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………… 

Nr.tel: ………………………………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………………………….. 

Zwanego dalej 

Opiekunem.  

Dane uczestnika: 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………. 

Adres Zamieszkania: …………………………………………………………. 

Data urodzenia: ………………………………………………………………. 

Wiek:……………     Płeć:…………… 

Nr PESEL:……………………………………………………………………… 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w Półkolonii Water Week zorganizowanej 

przez Organizatora, dla dzieci w wieku szkolnym: 6-14 lat. 

2. Półkolonia zostanie zorganizowana w …………………………….. (Kraków/Niepołomice) 

3. Termin półkolonii: 27.06-01.07.2022       25-29.07.2022       01-05.08.2022 

4. Liczba miejsc przewidziana dla Uczestników jest ograniczona. O możliwości 

zawarcia Umowy decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczba uczestników, potrzebna 

do zorganizowania półkolonii to 10. 



§2 

1. Udział w Półkolonii jest odpłatny, a wszelkie płatności wynikające z zawartej Umowy 

dokonane zostaną przez Opiekuna zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie. 

2. Opłata za Półkolonie (na którą składają się koszty wyżywienia i programu 

animacyjnego, opieki kadry, ubezpieczenia NNW) wynosi 849,00 zł (słownie: osiemset 

czterdzieści dziewięć złotych) brutto i uiszczona zostanie przez Opiekuna najpóźniej w 

terminie tygodnia przed rozpoczęciem Półkolonii. 

3. Wpłata zadatku w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) nastąpi w ciągu 5 

(pięć) dni od dnia zgłoszenia na numer konta 49 1050 1445 1000 0092 9388 0630. Zadatek 

nie podlega zwrotowi. 

4. Pozostała część opłaty w kwocie 649,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć 

złotych) brutto na numer konta, 49 1050 1445 1000 0092 9388 0630 nastąpi najpóźniej w 

terminie tygodnia do rozpoczęcia Półkolonii. Dane odbiorcy: Frajda Travel  s.c. Ewa 

Szybowska Artur Szybowski – w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika i 

nazwę wybranego imprezy (np. Kuba Kowalski półkolonia Water Week). 

5. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkować będzie możliwością wypowiedzenia 

niniejszej Umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym. 

§3 

1. Uczestnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Półkolonii jedynie po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) Opiekun dokonał wszelkich płatności wynikających z Umowy; 

b) Uczestnik w dniu rozpoczęcia Półkolonii posiada aktualną i ważną legitymację 

szkolną, paszport, tymczasowy dowód osobisty, lub inny dokumenty pozwalający na 

identyfikację Uczestnika; 

2. Uczestnik w dniu rozpoczęcia Półkolonii nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. 

3. W przypadku, w którym nie został dopełniony jakikolwiek z wymogów określonych w 

§3 ust. 1,Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w Półkolonii. Opiekunowi nie 

przysługuje w takiej sytuacji uprawnienie do żądania zwrotu jakiejkolwiek kwoty wpłaconej 

przez Opiekuna na rzecz Organizatora.

 

 

  



4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację Półkolonii w następujących 

obszarach: 

 

a) opieki nad Uczestnikiem godzinach 8:00-16:00 od pierwszego do ostatniego dnia 

trwania półkolonii 

 

b) 2 posiłków dziennie ( II śniadanie, obiad), 

 

c) realizacji programu, 

 

 

d) opieki kadry wychowawczej. 

 

§4 

 

Opiekun prawny oświadcza, że Uczestnik posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne w 

ZUS/KRUS inne * oraz posiada prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.  

       §5 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania niezbędnej ilości leków lub innych środków 

medycznych, w razie stosowania ich przez Uczestnika; 

 

2. W przypadku zachorowania lub wypadku Uczestnika, Organizator zobowiązuje się 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Opiekuna. 

 

§6 

 

 Dodatkowe warunki uczestnictwa w Półkolonii: 

 

1. Uczestnik Półkolonii zobowiązany jest stosować się do postanowień Regulaminu  

 

dla dzieci i młodzieży, organizowanego przez Frajda Travel s.c. Ewa Szybowska Artur Szybowski  

(dalej: „Regulamin”) stanowiącego Załącznik Nr 1 i integralną część niniejszej Umowy. 

 

2. W przypadku wystąpienia poniższych zachowań Uczestnik zostanie wydalony z Półkolonii 

na koszt Opiekunów Prawnych bez możliwości zwrotu określonej w § 2 ust. 2opłaty za 

 

Półkolonii: 

 

a) palenie papierosów, 

 

b) picie alkoholu, 

 

c) zażywanie narkotyków i innych środków odurzających, 

 

d) samowolne opuszczenie Półkolonii lub oddalenie bez wiedzy wychowawcy, 



 

e) nieuczestniczenie w programie, 

 

f) niespożywanie posiłków (głodowanie), 

 

g) niesubordynacja. 

 

3. Jeżeli Uczestnik nie będzie odbierany przez Opiekuna osobiście – Opiekun winien o 

powyższym poinformować pisemnie Organizatora w momencie jego dowiezienia na obóz, 

wskazując jednocześnie (w formie pisemnej) osobę uprawnioną do odbioru Uczestnika. 

§7 

 

Dane kontaktowe: 

 

1. Ze strony Organizatora: Ewa Szybowska, Artur Szybowski tel. 501036604, e-mail: 

szkola.aligator@gmail.com. 

 

2. Ze strony Opiekuna:……………………… tel.………………….., 

 

email: ……………………… 

 

§8 

 

Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów jest Frajda Travel s.c. Ewa 

Szybowska Artur Szybowski z siedzibą w Krakowie ul. Senatorska 17/7 30-106 Kraków, NIP 

6772475002. Opiekunom przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych 

osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. 

 

1. Opiekun  niniejszym  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystywanie  wizerunku 

 

Uczestnika przez Organizatora do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na 

stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony 

podczas prowadzenia wszelkich form zajęć prowadzonych podczas Półkolonii, w których 

uczestniczył Uczestnik. 

 

2. Cofnięcie zgody, o której mowa w §8 ust. 1 może nastąpić w każdym czasie poprzez 

napisanie stosownego oświadczenia i przesłanie na adres Organizatora. Cofnięcie zgody 

obowiązuje od daty otrzymania przez stosownego oświadczenia woli. 

 

 

 

 



 

§9 

 

1. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej 

ze stron. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część 

 

            Organizator                                                                                          Opiekun 

 

....................................................................           .......................................................................



W załączeniu: 

 

Załącznik nr 1 - Regulamin 

 

 

Regulamin 

 

Wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizowany 

 

przez  Frajda Travel s.c. Ewa Szybowska Artur Szybowski  

 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry 

 

(wychowawcom, instruktorom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach 

programowych. 

 

2. Uczestnik zobowiązany jest: 

 

a) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 

 

b) realizować program oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich 

uczestniczyć, 

 

c) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz 

o powierzony sprzęt, 

 

d) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób, 

 

e) informować kadrę o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, 

niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie 

ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni 

uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu), 

 

f) dbać o higienę i schludny wygląd. 

 

3. Podczas trwania Półkolonii, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania 

alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających). 

 

4. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów 

obowiązujących w miejscach realizacji programu (m.in.)przepisy przeciwpożarowe, poruszania 

się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania ze sprzętu) z którymi zostają zapoznani 

po rozpoczęciu obozu. 



 

5. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z miejsca prowadzenia zajęć. 

Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i 

zasadami obowiązującymi na Półkolonii. 

 

6. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, 

konsol, komputerów itp. 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe 

rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania Półkolonii. 

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne 

rzeczy posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu nie zostały one złożone w depozycie, 

w miejscu wskazanym przez opiekuna. 

 

9. Uczestnik nie może posiadać niebezpiecznych zabawek i przedmiotów (pistolety na kulki, 

scyzoryki, itp.) Tego typu przedmioty będą konfiskowane i oddawane opiekunom. 

 

10. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu 

rekreacyjno - sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i 

utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni 

materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko. 

 

 

11. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem „Frajda 

Travel Sp. z.o.o.” zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia 

środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy 

powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: sprowadzanie 

zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z 

Półkolonii bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami 

strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane 

RODO, informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest Frajda Travel Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie, 

ul.Senatorska 17/7, 30-106 Kraków. 2. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw 

dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem email: 

szkola.aligator@gmail.com lub drogą tradycyjnej korespondencji. 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane 

przez Administratora w celu realizacji umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania (na podstawie artykułu 6 

pkt. 1 lit. B. RODO), w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym 

marketingu bezpośredniego (na podstawie artykułu 6 pkt. 1 lit. f. RODO), w celu wykonania ciążących na 

Administratorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń. 4. Odbiorcą 

podanych danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie Administratora danych, takie jak biura 

rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT; 5. Dane osobowe będą przechowywane przez 

okres realizacji umowy, a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do 

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 6. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie tych danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz osób w stosunku do których działa Pan/Pani 

jako przedstawiciel ustawowy, narusza przepisy RODO 9. Podanie przez Pana/Panią swoich oraz osób w stosunku 

do których działa Pan/Pani jako przedstawiciel ustawowy, danych osobowych jest warunkiem zawarcia i 

realizowania umowy o świadczenie usług turystycznych. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług 

turystycznych. 10. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

 

Zapoznałem/łam się ……………………………………….  

                                         (podpis czytelny, data) 

 

 

 

 

 

 

 


