
UMOWA O PÓŁKOLONIE WSPINACZKOWE 
na ściance wspinaczkowej Zerwa

zawarta w dniu .......................... we Wrocławiu - o świadczeniu usług w zakresie udziału w półkoloniach 
odbywających się: w terminie............................................................ we Wrocławiu, pomiędzy: Rodzicem 
(opiekunem prawnym - imię i nazwisko) …………………………………. PESEL opiekuna prawnego 
…………………………………………………………...,. nr kontaktowy opiekuna prawnego: 
………………………………………………….... zwanym w dalszej części „ZGŁASZAJĄCYM”, 
zgłaszającym uczestnika półkolonii (dziecko): ………………………………………., 
urodzonego................................................................................................................ 
zamieszkałego  .......................................……………………………………………. zwanym w dalszej części: 
UCZESTNIKIEM, nr Pesel dziecka ……………………………………………………………………….., a 
Bogną Jakubowicz, prowadzącą działalność Zerwa – Szkoła Wspinania Bogny Jakubowicz 51-148 Wrocław, 
ul. Przybyszewskiego 63  nr NIP 915 146 19 04  nr tel. 602301233, 71 3756411, e-mail: bogna@zerwa.pl , 
zwaną w dalszej części umowy „ORGANIZATOREM”. 

            § 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w półkolonii, w ramach której Uczestnik weźmie udział w 
treningach wspinaczki, grach i zabawach ruchowych.
2. Niniejsza umowa stanowi równocześnie zgłoszenie udziału Uczestnika w półkolonii. 
3. Zajęcia w ramach półkolonii będą się odbywać na ścianie wspinaczkowej Zerwa oraz na terenie Wrocławia 
( wycieczki, spacery)  w dniach od …….…….  do …………..  w godzinach od 8.00 do 16.00. 
4. Możliwość odebrania uczestnika we wcześniejszych godzinach (przed 15:30), bądź przyprowadzenie w 
godzinach późniejszych (po 9:30) istnieje po uprzednim umówieniu się z Organizatorem. 
5. Uczestnik może być odbierany z półkolonii przez Rodzica lub prawnego opiekuna, zaś samodzielnie – 
jedynie po przedstawieniu Organizatorowi pisemnej zgody na powrót. 
6. Rodzic lub opiekun prawny może upoważnić osobę trzecią do odbioru Uczestnika z zajęć. Osobą 
upoważnioną do odbioru Uczestnika z zajęć jest: 
…………………………………………………………………………………….. 
nr telefonu: ………………………………………………………………………... 
PESEL: …………………………………………………………………………… 
7. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia półkolonii zgodnie z ofertą, organizując zajęcia ruchowe, 
plastyczne, wyjścia .
8. Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania półkolonii to 8 OSÓB, zaś półkolonie są 
przeznaczone dla osób w wieku od 7 do 12  lat.  

§ 2 Odpowiedzialność Organizatora 
1. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty zniszczone, zagubione 
lub skradzione podczas trwania półkolonii. 
2. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy Zgłaszającego lub 
Uczestnika. 
3. Organizator obejmuje Uczestników półkolonii ubezpieczeniem NNW. 
4. Organizator nie odpowiada za zaistniałe w trakcie trwania półkolonii niedogodności, które powstały 
wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz
inne siły wyższe. 

§ 3 Obowiązki uczestnika 
1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania postanowień umowy oraz regulaminu 
półkolonii, który stanowi jej integralną część. 
2. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę, odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający. 
3. Rodzic zobowiązuje się do poinformowania Organizatora na piśmie o wszelkich istotnych problemach 
zdrowotnych Uczestnika, branych przez niego lekach i alergiach. 

§ 4 Płatności 
1. Cena uczestnictwa w półkolonii wynosi …............ zł (słownie: 
…………………………………………………………………..) i Zgłaszający zobowiązuje się do 
uregulowania całej należności za usługę w powyższej wysokości do czasu rozpoczęcia półkolonii. 
2. Równocześnie z podpisaniem umowy Zgłaszający zobowiązuje się wpłacić zadatek (gotówką w siedzibie 
szkoły lub przelewem na konto, nr konta 78 1050 1575 1000 0022 2319 7795 ) w wysokości 289 zł (słownie: 
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dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych)
3. Pozostałą część kwoty uczestnik zobowiązuje się wpłacić na 1 tydzień przed rozpoczęciem półkolonii 

§ 5 Rezygnacja z półkolonii. 
1. W przypadku rezygnacji z półkolonii z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem 
Organizator nie zwraca Zgłaszającemu pieniędzy, jednak Zgłaszający ma prawo do wykorzystania 50% 
wpłaconej kwoty w ramach zajęć na ścianie wspinaczkowej.
2. Przy rezygnacji z półkolonii później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia półkolonii – Organizator nie zwraca 
Zgłaszającemu nie zwraca Zgłaszającemu pieniędzy , a Zgłaszający ma prawo wykorzystać 25 % kwoty w 
ramach zajęć na ścianie wspinaczkowej Zerwa. 
3. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Zgłaszający w momencie 
odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem imprezy), wskaże Organizatorowi 
osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie 
obowiązki wynikające z zawartej umowy. 
4. Za zmianę przez Zgłaszającego istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy, np. danych 
osobowych, może być pobrana opłata w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez 
Organizatora (np. zawarcie nowego ubezpieczenia). 
5. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w półkolonii jedynie w formie pisemnej poprzez 
oświadczenie złożone w siedzibie Organizatora bądź listem poleconym. 
6. Zwroty dokonanych wpłat będą dokonywane na konto po potrąceniu kosztów bankowych (pocztowych). 

§ 6 Przerwany pobyt na półkolonii. 
1. W przypadku skrócenia czasu pobytu na półkolonii przez uczestnika z powodu choroby lub innej ważnej 
przyczyny, za którą nie odpowiada organizator, zwrot kosztów półkolonii wynosi 25% pozostałych 
niewykorzystanych dni i jest on w formie kuponu uprawniającego Zgłaszającego/Uczestnika do korzystania z 
zajęć na ścianie wspinaczkowej Zerwa.
2. W przypadku przerwania półkolonii bez podania przyczyny, koszt półkolonii nie będzie zwracany. 
3. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z półkolonii nie są zwracane żadne koszty pobytu na 
półkolonii. 

§ 7 Zawieszenie lub odwołanie półkolonii przez Organizatora. 
1. W przypadku odwołania półkolonii z przyczyn od siebie niezależnych (np. decyzja władz państwowych lub 
samorządowych, brak minimalnej liczby uczestników, itp.), każdy Zgłaszający otrzymuje zwrot całości 
wpłaconej kwoty bez odsetek. 
2. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której Organizator będzie zmuszony zawiesić półkolonie w trakcie jego trwania 
zwrócona zostanie część kosztów proporcjonalna w stosunku do dni, które nie zostały wykorzystane przez 
uczestników. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu zbyt małej liczby uczestników, 
jednak nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia 
konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony 
porządek półkolonii, zagraża jej realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze 
świadczeń. 
5. W żadnym z powyższych przypadków Zgłaszającemu nie przysługuje odszkodowanie. 

§ 8 Inne 
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, będą rozwiązywane w pierwszej kolejności w 
drodze  negocjacji, a następnie w postępowaniu sądowym. 
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika na 
cele związane z rekrutacją oraz organizacją półkolonii zgodnie z ustawą z dnia 29 .08.1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 97.101.926). 
5. Rodzic wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie przez Organizatora zdjęć z uczestnikiem na stronie 
internetowej oraz w ofertach promocyjnych Organizatora. 
6. Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i 
adresowych Zgłaszających i Uczestników. 

          
................................                                                                               .................................                                  
Organizator                                                                     Rodzic (opiekun prawny) uczestnika półkolonii


