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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI 
UCZESTNICTWA  
W KOLONII/OBOZIE/REJSIE  

 

1. Zawarcie umowy następuje przez wypełnienie druku zgłoszenia w biurze lub na stronie 
internetowej przez opiekuna i przez wpłatę zaliczki. 

2. Umowa obowiązuje od chwili otrzymania przez organizatora wpłaty zaliczki. 
3. W chwili zawarcia umowy uczestnik (opiekun) wpłaca zaliczkę w wysokości 500 złotych. Pozostałą 

należnośd uczestnik (opiekun) jest zobowiązany wpłacid najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem 
kolonii pod rygorem skreślenia z listy uczestników i utraty wpłaconej zaliczki. W przypadku 
podpisywania umowy w terminie krótszym niż 21 dni do dnia rozpoczęcia umowy, wymagana jest 
pełna wpłata. Wpłat należy dokonywad: 

a) gotówką w biurze 
b) przelewem na konto bankowe 

Przy wpłacie z podpunktu b) za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wpłaty do 
organizatora. 

4. Informujemy, że rachunek dla uczestnika lub zakładu pracy wystawiamy niezwłocznie po 
zgłoszeniu zapotrzebowania i przekazania wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. 
Jednocześnie przypominamy, że nieprzekraczalny termin wystawienia rachunku wynosi 14 dni od 
daty zakooczenia kolonii/obozu. 

5.  Po zawarciu umowy uczestnik otrzymuje kartę kwalifikacyjną. 
6. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania kolonii, obozu, rejsu) z winy organizatora uczestnik 

otrzymuje w ciągu 7 dni zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty, nie przysługują z tego 
powodu żadne odszkodowania ani odsetki. 

7. W przypadku dokonania rezygnacji z uczestnictwa w kolonii zwraca 100% zaliczki (wpłat), jeżeli 
rezygnacja następuje na 30 dni lub dłużej przed rozpoczęciem kolonii (potrącana jest jedynie 
opłata manipulacyjna w wysokości 100 złotych). W przypadku, gdy rezygnacja następuje do 21 
dni przed rozpoczęciem kolonii, obozem, rejsem, przepada wpłacona zaliczka (zwrot wpłaconej 
kwoty po odliczeniu kwoty zaliczki). 

8.  W przypadku rozwiązania umowy z powodu dotyczących uczestnika (w szczególności: 
niestawienia się w dniu rozpoczęcia kolonii, obozu, rejsu, braku obowiązujących dokumentów, 
niezapłacenia w terminie opłat i in.) przepada całośd wpłaconej kwoty. 

9.  Życie na kolonii reguluje regulamin oraz codzienne informacje podawane rano podczas odprawy 
załóg/apelu/rozkaz dzienny. 

10. Organizator nie odpowiada za zakłócenia w przebiegu programu kolonii, obozu, rejsu 
spowodowane siłą wyższą. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia rzeczy uczestników w 
szczególności sprzętu elektronicznego (aparaty fotograficzne, telefoniczne itp.) używane na 
sprzęcie pływającym. 

12. Ewentualne reklamacje jeżeli to możliwe należy składad bezpośrednio na miejscu w trakcie 
trwania imprezy lub do 14 dni po jej zakooczeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania następujących dokumentów: dokumentu tożsamości 
(legitymacja), dowodu wpłaty na pełną cenę kolonii, całkowicie wypełnionej karty kolonijnej. Brak 
któregokolwiek z ww. dokumentów może zostad potraktowany jak zerwanie umowy z winy 
uczestnika i spowodowad nie przyjęcie uczestnika na kolonie. 

14. Organizator zastrzega sobie możliwośd wydalenia uczestnika z imprezy z powodu naruszenia 
przepisów obowiązującego prawa, regulaminów (w szczególności dotyczy spożywania i 
posiadania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, oraz samowolnych kąpieli i 
oddaleo) lub szczegółowych warunków uczestnictwa w kolonii. Kosztami wydalenia obciążony 
będzie uczestnik (opiekun). 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 


