
Umowa obóz sportowy 
w Porębie Wielkiej ZIMA 2021 nr_____ 

 

Organizator wyjazdu na obóz zimowy sportowy: 

Uczniowski Klub Sportowy „GLIWICE” 
44-122 Gliwice, ul. Gwarków 44/1 
NIP: 6312664687 
 

Osoba zawierająca umowę - zamawiający: 
 
Imię i Nazwisko.................................................................................................. 

 

Adres zamieszkania...........................................................................................  

 

Nr i seria dowodu osobistego............................................................................. 

 

Telefon kontaktowy i e-mail................................................................................ 
 
Dane uczestnika: 
 
Imię i Nazwisko.................................................................................................  

 

Adres zamieszkania..........................................................................................  

 

Data urodzenia, nr PESEL …………………………………................................. 

OFERTA: 

Termin pobytu:  02.01-08.01.2021  

Adres pobytu: Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej, 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 205 

Cena : 1199 zł, zawiera: 

 7 dni / 6 noclegów 

 pełne wyżywienie  

 ubezpieczenie NNW 

 transport busem do ośrodka i z powrotem 

 opiekę wykwalifikowanej kadry 

 trening: gimnastyka artystyczna, gimnastyka ogólnorozwojowa 

 piesze wycieczki po okolicy 

 basen 

 dyskoteka, seans filmowy, ciekawe zajęcia w grupach 

 upominek dla każdego uczestnika obozu 

§ 1 
 UKS GLIWICE oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji wyjazdu do DWD w Porębie Wielkiej, 

wypoczynku połączonego ze szkoleniem i rozwijaniem uzdolnień uczestnika zgodnie z ofertą. 
 

§ 2  
UKS GLIWICE oświadcza, że zatrudnia KADRĘ posiadającą wymagane uprawnienia do realizacji 

programu wypoczynku oraz, że zgłoszenie organizacji obozu do odpowiedniego Kuratorium Oświaty 
dokona DWD w Porębie Wielkiej.  

 
§ 3  

Prawidłowo wypełnioną „Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku” rodzic/opiekun prawny 
dostarczy najpóźniej w dniu wyjazdu. 

 
§ 4  

Zawierając umowę uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wyjazdu i 
obowiązujących zasad w trakcie wypoczynku. 
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§ 5 
 UKS GLIWICE nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które powstały 
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, 

strajki oraz inne siły wyższe, a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane 

polisą ubezpieczyciela. UKS GLIWICE zastrzega sobie możliwość niezrealizowania poszczególnych 
punktów programu obozu z powodów niezależnych od niego, tj. warunki atmosferyczne, decyzje 

państwowe, strajki oraz inne siły wyższe.  
 

§ 10  
Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć, filmów z uczestnikiem na stronie internetowej, 

mediach społecznościowych oraz w ofertach promocyjnych. UKS GLIWICE oświadcza, że nie 
udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów. Dane osobowe 

przetwarzane będą w celach wykonania umowy. 
 

 § 11  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „GLIWICE”, 44-122 Gliwice, ul. Gwarków 44/1 

 
§ 12  

Zadatek w wysokości 433 zł rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się wpłacić do 10.10.2020 na 
rachunek bankowy UKS GLIWICE, resztę kwoty do dnia 02.01.2021 r – kwotę 766 zł  

 
na numer konta : 

UKS GLIWICE : 14 1240 2991 1111 0010 7870 3389  

Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy 
UKS GLIWICE. 

 

§ 13 
W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału uczestnika w obozie organizator 

nie zwraca kosztu wyjazdu. 
  

§ 14 
 W przypadku decyzji państwowych o odwołaniu obozów sportowych do dnia 01.01.2021 r.i braku 
możliwości zorganizowania wyjazdu UKS GLIWICE zwróci koszty obozu pomniejszone o zakup 

upominków dla uczestników obozu. Zakupione upominki zostaną Państwu przekazane. 
 

§ 15 
 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę 

sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

 
 
.................................................                            .......................................................       
podpis i pieczęć UKS GLIWICE                                               data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

             
 
Czy wystawić FAKTURĘ za obóz ? 
 
□ TAK    □ NIE 
 
Dane odbiorcy faktury: 
 
Imię, nazwisko/ nazwa firmy/instytucji:  

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Ulica/numer domu/numer lokalu: 

NIP: 
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