
Umowa uczestnictwa w obozie             
zawarta w Gdańsku w dniu ........................... roku, pomiędzy: 

Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport z siedzibą w Borkowie (80-180) przy ul. Współczesnej 3D/59, 
posiadającym NIP 604-018-53-74, REGON: 367536510  
reprezentowanym przez: Karol Jączkowski, zwanym dalej: Organizatorem 
a 
Imię i nazwisko rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika….................................................................. 

Adres:…………………………………..............................................................Kod pocztowy: …........................... 
Miejscowość: ………………................Kontakt telefoniczny podczas trwania obozu ................................... 
Email………………………………..........................................................  zwanego dalej: Opiekunem prawnym 
Dane do Faktury  (płatnik, adres, numer NIP): 
……............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………........................................................... 
Dane Uczestnika: 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wiek…………………………………….. Nr Pesel…………………………………………………………………………………………….. 

§1  
[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika w obozie sportowo-rekreacyjnym 
zorganizowanym przez Organizatora zwanym dalej „Obozem”, którego założenia organizacyjne 
zostały przedstawione w Załączniku Nr 1 do Umowy „Program obozu sportowo-rekreacyjnego”. 

2. Opiekun prawny oświadcza, że wyraża zgodę ̨ na wyjazd oraz uczestnictwo Uczestnika w obozie, 
określonym w ust.1. niniejszego paragrafu. 

3. Obóz odbywać będzie się zgodnie z programem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu przed rozpoczęciem obozu lub w 
uzasadnionych przypadkach także w trakcie jego trwania, jednakże zmiany zapewnią realizację 
założeń wychowawczych i programowych, biorąc pod uwagę charakter Obozu oraz maksymalne 
wykorzystanie sprzętu sportowego. 

§ 2  
[Obowiązki Stron] 

1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, zgodnie z 
właściwymi przepisami.  

2. Organizator zapewnia, że w trakcie trwania Obozu Uczestnik pozostawać będzie pod opieką 
wychowawcy posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia, a zajęcia sportowe prowadzone 
będą przez instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz przy użyciu sprzętu spełniającego 
wymogi bezpieczeństwa. 

3. Organizator w ramach organizacji Obozu zapewnia m.in.: transport na/z Obozu, zakwaterowanie w 
pokojach, wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, opiekę trenerską, kierownika obozu, 
ubezpieczenie NNW.  

4. Strony zobowiązują się do obopólnej współpracy w celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa i jak najlepszego wykorzystania czasu w trakcie trwania Obozu. 

5. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu wykonania umowy zgodnie z jej celem oraz treścią. 
6. Opiekun prawny zobowiązuje się do wypełnienia karty kwalifikacyjnej Uczestnika stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy oraz oświadcza, iż podał wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia 
Uczestnika, przyjmowanych leków. Jeżeli Uczestnik stale zażywa leki lub stosuje środki medyczne, 
Opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia ich posiadania przez Uczestnika w czasie trwania 
obozu. 



7. Na podstawie Załącznika nr 3 do niniejszej Umowy Opiekun prawny oświadcza, iż stan zdrowia 
Uczestnika, w pełni umożliwia udział w Obozie. Uczestnik nie cierpi na schorzenia ani urazy, które 
mogłyby stanowić zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. Nie istnieją również żadne inne 
przeciwwskazania do udziału Uczestnika w Obozie.  

8. Opiekun prawny zobowiązuje się do wyposażenia Uczestnika na czas obozu w odzież, obuwie, w 
tym odzież i obuwie sportowe odpowiednie ze względu na rodzaj dyscypliny sportu zgodnie z 
programem obozu, środki higieny osobistej, itp.  

9. Opiekun prawny zobowiązany jest przywieźć Uczestnika pierwszego dnia obozu na miejsce wyjazdu 
(Organizator poinformuje o miejscu wyjazdu najpóźniej na 3 dni przed wyjazdem), skąd 
autokarem/autobusem/busem Uczestnik zostanie przewieziony na miejsce Obozu. W tym samym 
miejscu Opiekun prawny zobowiązany jest odebrać dziecko w ostatnim dniu obozu.  

10. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, o których mowa w §4 ust. 3 niniejszej 
Umowy, czas Obozu wydłuży się, wówczas Opiekun prawny zobowiązuje się do pokrycia kosztów 
związanych z niezbędnym pobytem Uczestnika. 

11. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej i ważnej legitymacji szkolnej podczas trwania 
Obozu. 

12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Obozu stanowiącego Załącznik nr 4 do 
niniejszej Umowy. W przypadku rażącego niestosowania się do Uczestnika do regulaminu Obozu, 
Organizator ma prawo do wydalenia Uczestnika z Obozu na koszt Opiekuna prawnego bez 
możliwości zwrotu kwoty określonej w §3 ust.2. niniejszej Umowy. 

§ 3  
[Cena i warunki płatności] 

 
1. Udział w obozie jest odpłatny, a wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy dokonane 

zostaną przez Opiekuna prawnego zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu. 
2. Opiekun prawny zapłaci Organizatorowi za organizację Obozu opłatę w wysokości ………………….. 

złotych brutto, słownie:  ………………………………………………………………………………………………..………….zł 
(kwota uzależniona jest od rodzaju wybranego turnusu i naliczonych zniżek) i uiszczona zostanie 
przez Opiekuna prawnego. Brak wpłaty we wskazanym terminie skutkować będzie możliwością 
wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje koszty pobytu jednego Uczestnika 
w Obozie wraz z: 

a) Transportem w dwie strony, 
b) zakwaterowaniem, 
c) wyżywieniem, 
d) ubezpieczeniem NNW, 
e) kosztami wynagrodzenia wychowawców oraz instruktorów. 

3. W przypadku choroby Uczestnika w czasie trwania Obozu koszty związane z jego leczeniem 
pokrywa Opiekun prawny. 

4. Na poczet kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Opiekun prawny dokona wpłaty 
kwoty w wysokości 500 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł) tytułem zaliczki, w terminie 3 
dni od daty podpisania niniejszej Umowy. 

5. Wszelkie płatności związane z uczestnictwem w Obozie winny być dokonywane na rachunek 
bankowy Organizatora: Alior Bank: 15 2490 0005 0000 4600 4122 0403 tytułem: Imię i nazwisko 
Uczestnika, nazwa Obozu, termin (np. Jaś Kowalski Obóz judo, 16-25.07.2020r.). 

6. Za dzień́ dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy 
Organizatora.  

7. W przypadku dobrowolnego opuszczenia Obozu przez Uczestnika i odebrania go przez Opiekuna 
prawnego, Organizator nie zwraca opłaty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu oraz nie 
pokrywa dodatkowych kosztów związanych z transportem. 
 

 



§ 4 
[Odpowiedzialność] 

 
1. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora oraz osób trzecich za 

szkody wyrządzone z nieumyślnej i umyślnej winy Uczestnika zobowiązując się do ich naprawienia 
bądź pokrycia w całości.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w 
szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich 
eksploatację przez innych uczestników obozu sportowego.  

3. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które powstały 
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych siły wyższej, tj. warunki atmosferyczne, decyzje 
państwowe, strajki oraz inne, a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane 
polisą ubezpieczyciela.     

§ 5 
[Obowiązywanie Umowy] 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania określonych w niej świadczeń.  
2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron.  
3. W przypadku rezygnacji Opiekuna prawnego z pobytu Uczestnika w Obozie z przyczyn zależnych od 

Opiekuna prawnego, ale należycie uzasadnionych i udokumentowanych (w przypadku choroby 
konieczne jest udokumentowanie zdarzenia zaświadczeniem lekarskim), Organizatorowi 
przysługuje prawo do zatrzymania wpłaconych przez Opiekuna prawnego kwot z zastrzeżeniem 
następujących warunków: 
a) jeżeli rezygnacja nastąpi najpóżniej do 21 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator 

dokona zwrotu kwoty wpłaconej przez Opiekuna prawnego po uprzednim potrąceniu zaliczki 
do wysokości określonej w §3 ust. 3 niniejszej Umowy. 

b) jeżeli rezygnacja nastąpi w okresie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu- 
Organizator uprawniony jest do zachowania 100% dokonanej opłaty, o której mowa w § 3. 

4. Opiekun prawny oświadcza, że w pełni akceptuje uzgodnienie z ust. 3 niniejszego paragrafu i 
rozumie, iż Organizator poniósł koszty wskazane w ust. 3 § 3 niniejszej Umowy. 

5. Rezygnacja, o której mowa w ust. 3 powyżej powinna być złożona przez Opiekuna prawnego na 
piśmie i doręczona Organizatorowi.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej 
realizacji i usunięcie Uczestnika z Obozu na koszt Opiekuna Prawnego, jeżeli Uczestnik nie 
przestrzega regulaminów obiektów i ośrodka z którego korzysta, utrudnia sprawne jego 
przeprowadzenie, działa ze szkodą dla innych uczestników lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia 
własnego lub innych osób. Nie stosuje sie do poleceń opiekunów, nie bierze udziału w zajęciach. 
Wszelkie koszty, logistyczne, techniczne (naprawy) w takiej sytuacji ponosi Opiekun prawny. 
Opiekunowi prawemu nie przysługuje w takim wypadku zwrot opłaty za obóz. 

§ 6 
[Dane osobowe i dodatkowe ustalenia]  

 

1. Opiekun prawny rozumie, iż na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. („RODO”) Administratorem jego danych osobowych oraz 
danych osobowych Uczestnika jest Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport oraz Sportowe Lato. 
Dane kontaktowe; biuro@sportowelato.pl Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się 
w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia 
lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), będącego realizacją prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach archiwalnych będących realizacją 
prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 
wykazania faktów.  



2. Opiekun prawny rozumie, iż przysługuje mu żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych, wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Odbiorcą danych osobowych będzie Administrator, pracownicy 
Administratora, osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, podmiot zapewniający 
zakwaterowanie. Celem realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora dane mogą 
zostać udostępnione innym podmiotom, a w przypadkach określonych w przepisach prawa, także 
właściwym organom. 

3. Opiekun prawny niniejszym wyrażą nieodwołalną zgodę na publikację wizerunku Uczestnika   przez 
Organizatora oraz przez jego pracowników i osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, 
polegającą na nieodpłatnym prawie wykorzystywania i rozpowszechniania zdjęć, filmów z 
wizerunkiem Uczestnika w celu autopromocji, oraz również do celów marketingowo-reklamowych, 
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzenia. Zgoda obejmuje w nieograniczonym czasie 
wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę (tworzenie ruchomych i nieruchomych obrazów i innych 
graficznych przedstawień zawierających wizerunek Uczestnika) powielanie i publikowanie 
wykonanych i powyżej opisanych zdjęć, filmów za pośrednictwem dowolnego medium- przestrzeń 
internetowa (w tym: strona internetowa, blog, instagram, facebook, inne portale społecznościowe) 

oraz materiały służące promocji (ulotki, wizytówki, banery i inne).  Organizator oświadcza, że będzie 
wykorzystywał zdjęcia dbając przy tym o dobre imię osoby fotografowanej. Opiekun prawny 
oświadcza, że zapoznała się z powyższą treścią, w pełni ją rozumie i akceptuje.  

 
 
 
…………………………………………………….…                                                .............................................................  
    (Opiekun prawny)                                                                                                         (miasto oraz data) 
 
 
 

§ 7 
[Postanowienia końcowe] 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  
3. Zmiany w niniejszej Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

Organizatora. 
5. Oświadczam iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem oraz programem obozu.  
6. Integralną częścią umowy stanowią załączniki: 

Załącznik Nr 1 Karta kwalifikacyjna, deklaracja członkowska 
 
 
 

…………………………………………………….…                                                .............................................................  
      (Opiekun prawny)                                                                                                     (Organizator) 


