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Warunki uczestnictwa Wakacyjny Kurs Treningu Pamięci – Wielonek 2020 

1. Niniejsze warunki oraz program imprezy stanowią integralną częścią umowy o udział w wakacyjnym 

kursie treningu pamięci, której stronami są Organizator – Hanna Wachowiak, ul. Borowikowa 20, 85-

367 Bydgoszcz, NIP 554-152-99-15 i odbiorca świadczonej usługi (zwany dalej Uczestnikiem). Zawarcie 

umowy następuje poprzez podpisanie umowy - zgłoszenia przez Uczestnika lub prawnego opiekuna i 

upoważnionego przedstawiciela Organizatora oraz wpłacenia kwoty rezerwacyjnej w wysokości 800 zł. 

Pozostała należność powinna zostać dopłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem realizacji 

umowy.  

2. W przypadku zakupu imprezy w terminie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem Uczestnik 

zobowiązany jest do wpłaty całej należności w dniu podpisania umowy.  

3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby nim objęte. Umowę 

zawierać może wyłącznie osoba pełnoletnia, w przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest 

dodatkowo podpis prawnego opiekuna. Podpisanie umowy przez uczestnika jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą „O ochronie danych 

osobowych” z dnia 29.08.1997 r.) wyłącznie dla celów marketingowych Organizatora, chyba, że 

uczestnik nie wyrazi pisemnie na to zgody.  

4. Datą zawarcia umowy jest data podpisania jej przez obie strony.  

5. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w 

imprezie (paszport lub dowód osobisty, karta kwalifikacyjna uczestnika obozu/kolonii, legitymacja 

szkolna/studencka) oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora. Brak takich 

dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie 

z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.  

6. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia pozwala mu na korzystanie ze 

świadczeń lub programu imprezy, będących przedmiotem umowy z Organizatorem.  

7. Organizator ma prawo odwołać imprezę w przypadku: a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, 

działania wojenne, epidemie), b) decyzji władz państwowych i innych instytucji, c) braku wymaganego 

minimum uczestników. Może to nastąpić nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W 

takim wypadku Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.  
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8. Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do 

podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu: wzrostu kosztów transportu – o ile w imprezie 

zagwarantowano transport, wzrostu opłat urzędowych, wzrostu kursów walut, cen paliw, przepisów 

podatkowych, nie później jednak niż na 21dni przed rozpoczęciem realizacji umowy.  

9. O wszelkich zmianach dotyczących warunków umowy Uczestnik jest powiadamiany pisemnie przez 

Organizatora na podany do korespondencji adres. W takiej sytuacji Uczestnik winien niezwłocznie 

oświadczyć, iż proponowaną mu zmianę warunków umowy przyjmuje, albo że odstępuje od umowy za 

zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.  

10. Organizator zwraca całą wpłatę za udział w imprezie w wypadku: a) odwołania imprezy z przyczyn 

wymienionych w pkt. 7, b) odstąpienia Uczestników od umowy spowodowanego zmianą warunków 

umowy.  

11. W trakcie trwania imprezy Uczestnik powinien posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty 

upoważniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy, także dokumenty 

upoważniające do zniżek za ewentualne przejazdy środkami PKP, które są wyszczególnione przy 

każdym z programów. 

 12. Podczas trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych, 

celno- dewizowych i zaleceń kadry opiekuńczo wychowawczej.  

13. Uczestnik (lub jego opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy 

szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.  

14. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu imprezy Organizator ma prawo skreślenia 

Uczestnika z listy uczestników, po uprzednim zawiadomieniu opiekunów prawnych Uczestnika, do 

usunięcia Uczestnika z placówki na koszt własny Uczestnika lub jego opiekunów prawnych. Za 

drastyczne naruszenie regulaminu przez Uczestnika uważane będzie w szczególności: picie alkoholu, 

palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, agresywny i 

wulgarny stosunek do innych uczestników lub kadry opiekuńczo-wychowawczej, świadome niszczenie 

wyposażenia ośrodka, kradzież. 

15. Organizator nie odpowiada za: a) niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy wynikłe z 

przyczyn od niego niezależnych, takich jak wymienione w pkt 7, b) Nie mogą również być przedmiotem 

roszczeń znane Uczestnikowi przed rozpoczęciem imprezy okoliczności, powodujące utrudnienia lub 

niewygody. W przypadku, gdy Uczestnik poweźmie informacje o wyżej wskazanych okolicznościach po 

zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik zachowuje prawo do odstąpienia od 

Umowy. W takim wypadku Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.  

16. Rezygnacja z udziału w imprezie musi mieć formę pisemnego oświadczenia pod rygorem 

nieważności, przesłanego przez Uczestnika na adres korespondencyjny Organizatora lub złożonego 

przez Uczestnika bezpośrednio w biurze Organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę 

otrzymania rezygnacji przez Organizatora.  

17. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie to Organizator 

obciąży Klienta kwotą stanowiącą równowartość udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych 

kosztów, podaje informacyjnie, że historycznie średnie koszty potrąceń względem całkowitej wartości 

zawartej umowy kształtują się następująco:  
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a) przy rezygnacji powyżej 35 dni przed rozpoczęciem imprezy – 10% ceny imprezy od osoby, b) przy 

rezygnacji między 35 a 28 dniem przed rozpoczęciem imprezy – 25% ceny imprezy od osoby, c) przy 

rezygnacji między 27 a 15 dniem przed rozpoczęciem imprezy – 40% ceny imprezy od osoby, d) przy 

rezygnacji między 14 a 8 dniem przed rozpoczęciem imprezy – 65% ceny imprezy od osoby, e) przy 

rezygnacji poniżej 8 dni przed rozpoczęciem imprezy lub później – 90% ceny imprezy od osoby. 

Organizator może dokonać potrącenia, o którym mowa wyżej bez względu na termin zawarcia umowy.  

18. Organizator nie będzie dokonywać potrąceń kosztów jeśli w miejsce osoby rezerwującej Uczestnik 

przedstawi inną osobę mogącą uczestniczyć w imprezie, w czasie pozwalającym Organizatorowi na 

dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, nie później jednak niż 24 h przed 

rozpoczęciem imprezy.  

19. Organizator ubezpiecza Uczestników w przypadku imprez zagranicznych od Kosztów Leczenia do 

kwoty 15000 euro, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do kwoty 2500 euro, w przypadku imprez 

krajowych od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do kwoty 10000 zł. Ubezpieczyciel ma prawo 

odstąpić od ubezpieczenia gdy zdarzenie jest następstwem: a) umyślnego działania ubezpieczonego, 

b) działania ubezpieczonego będącego w stanie spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających, c) działania bez wymaganych uprawnień, d) chorób przewlekłych, chronicznych, 

zaburzeń psychicznych, Uczestnik ma prawo do skorzystania z ubezpieczenia do kosztów rezygnacji z 

imprezy w wysokości 3% od ogólnej kwoty imprezy. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia 

podane są w materiałach ubezpieczyciela.  

20. Organizator przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację 

świadczeń wykupionych przez uczestnika. Jeżeli jednak z winy Organizatora lub jego kontrahenta nie 

zostaną zrealizowane świadczenia, względnie ich jakość odbiegała od jakości wynikającej z treści 

zawartej umowy, Organizator przyjmie na siebie stosowną odpowiedzialność finansową i obowiązany 

jest do dokonania zwrotu części wniesionej opłaty za usługę: a) jeżeli z przyczyn obiektywnych 

następuje zmiana programu imprezy w części jej trwania uczestnikom przysługuje zwrot 

równowartości niezrealizowanych świadczeń. b) wysokość odszkodowania wylicza się biorąc za 

podstawę wartość utraconego świadczenia, określając jego wartość w stosunku do zapłaconej sumy. 

Wysokość odszkodowania nie może przekraczać dwukrotności ceny, jaką uczestnik zapłacił za 

świadczenia w chwili podpisania umowy. c) Uczestnik ma prawo złożyć w biurze Organizatora 

indywidualną reklamację w razie nienależytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia realizacji umowy. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od daty 

wpłynięcia reklamacji.  

21. Organizator działa zgodnie z Ustawą Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807.  

22. Sprawy sporne mogące wynikać podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w 

razie braku porozumienia przez sądy właściwe ustalone według przepisów Art. 27 par. 1 i Art. 30 

Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Art. 385 pkt 23 Kodeksu Cywilnego. W zakresie 

nieuregulowanym niniejszymi warunkami do umów zawieranych przez Organizatora, mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz inne 

przepisy dotyczące Ochrony Konsumenta. 


