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UMOWA NA UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH WSPINACZKOWYCH 

 organizowanych przez Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa Spółka z o. o. 
 

zawarta w dniu……………………..we Wrocławiu o świadczenie usług w zakresie udziału w półkoloniach wspinaczkowych 

odbywających się w terminie………………………………………………we Wrocławiu,  

na ścianie wspinaczkowej  Wrocławskiego Ośrodka Wspinaczkowego Zerwa,  

ul. Szczecińska 17 d, 54517 Wrocław 

pomiędzy Rodzicem (opiekunem prawnym) ……………………………………………………………………………………, posługującym się 

telefonem………………………………………i adresem mailowym……………………………………… zwanym dalej ZGŁASZAJĄCYM 

uczestnika półkolonii 

…………………………………………………………………………..ur.………….……………….PESEL……………………………………           

zam. ………………………………………………………………………………………………………….zwanym UCZESTNIKIEM, 

a firmą Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa sp. z o.o., ul. Szczecińska 17 d, 54-517 Wrocław posługującą się 

numerem NIP: 8943169739 nr tel. 500 706 192, e-mail: kontakt@zerwa.pl, zwaną w dalszej części umowy 

ORGANIZATOREM. 

1. Przedmiotem umowy jest udział UCZESTNIKA w półkoloniach wspinaczkowych, w czasie których weźmie udział 
w treningach wspinaczki, grach i zabawach oraz zajęciach dodatkowych. 

2. Zajęcia będą się odbywać w wyżej wymienionym terminie w godzinach 8.00 -16.00. 
3. Możliwość odebrania UCZESTNIKA wcześniej lub przyprowadzenie go później musi być każdorazowo uzgod-

nione z prowadzącym zajęcia. 
4. Uczestnik może być odbierany przez ZGŁASZAJĄCEGO lub wskazaną przez niego pisemnie osobę, w wypadku 

samodzielnego powrotu dziecka do domu konieczne jest pisemnie złożone pozwolenie. 
5. ORGANIZATOR zobowiązuje się prowadzić zajęcia zgodnie ze złożona ofertą. 
6. ORGANIZATOR nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z przyczyn leżących po stronie 

ZGŁASZAJĄCEGO lub UCZESTNIKA. 
7. Organizator obejmuje uczestnika ubezpieczeniem NNW. 
8. Minimalna liczba uczestników wynosi 8 osób. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości uczestników na dany 

turnus, ORGANIZATOR zastrzega możliwość braku realizacji Umowy, w którym to wypadku nastąpi zwrot wnie-
sionej opłaty na rzecz ZGŁASZAJĄCEGO. 

9. Za każdą wyrządzoną przez UCZESTNIKA szkodę odpowiada ZGŁASZAJĄCY. 
10. Cena za uczestnictwo w półkoloniach wynosi 790 zł. 
11. Równocześnie z podpisaniem umowy ZGŁASZAJĄCY wpłaca zaliczkę przelewem na konto bankowe nr rachunku 

84 1140 2004 0000 3702 8140 5111 w wysokości 300 zł.  
12. Pozostałą część kwoty ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się wpłacić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii. 
13. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii lub skrócenia czasu pobytu z powodu choroby lub innej przy-

czyny, za którą nie odpowiada ORGANIZATOR, cena uiszczona zgodnie z pkt 10 pozostaje należna. W takiej 
sytuacji jednak UCZESTNIK ma prawo skorzystania z innych usług ORGANIZATORA, w ilości odpowiadającej 
niewykorzystanych dni w ramach tej Umowy, za bonifikatą wynoszącą 50 %. 

14. W przypadku rezygnacji z udziału w półkoloniach lub skrócenia czasu pobytu z powodu choroby lub innej przy-
czyny, za którą nie odpowiada ORGANIZATOR później niż 14 dni przed rozpoczęciem się turnusu, cena uisz-
czona zgodnie z pkt 10 pozostaje należna. W takiej sytuacji jednak UCZESTNIK ma prawo skorzystania z innych 
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usług ORGANIZATORA, w ilości odpowiadającej niewykorzystanych dni w ramach tej Umowy, za bonifikatą 
wynoszącą 25%. 

15. W przypadku odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od ORGANIZATORA (np. decyzji władz państwo-
wych, braku minimalnej liczby uczestników, itp.) ZGŁASZAJĄCY ma prawo do pełnego zwrotu opłaty określonej 
w pkt. 10, w uiszczonej rzeczywiście kwocie. ORGANIZATOR nie ponosi za odpowiedzialności za ewentualne 
szkody poniesione w z związku z tym ewentualnie przez ZGŁASZAJĄCEGO. . 

16. Organizator ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych 
oraz z zachowaniem prawa do opłaty określonej w pkt 10 w przypadku, gdy UCZESTNIK istotnie naruszył lub narusza 
ustalony porządek półkolonii lub Regulamin WOW ZERWA.   

17. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będą rozwiązywane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji, 
a następnie w postępowaniu sądowym prowadzonym przez sąd właściwy miejscowo dla położenia WOW ZERWA. 

18. ZGŁASZAJĄCY wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach marketingowych ORGANIZATORA, 
jednak wyłącznie poprzez zamieszczenie zawierających ten wizerunek zdjęć na profilu ORGANIZATORA w 
mediach społecznościowych, a także poprzez udostępnienie zdjęć grupowych rodzicom uczestników półkolo-
nii. 
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

19. Niniejszym, zgodnie z art. 5 ust.1 lit f) w zw. z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (dalej RODO), wyrażam w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny zgodę 

na przetwarzanie przez WOW Zerwa spółka z O.O. a także osoby jej podległe w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, w tym osoby 

uprawnione do reprezentowania wskazanego podmiotu, ustanowionych substytutów, pełnomocników, praktykantów oraz osoby za-

trudnione niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, moich danych osobowych, bądź danych reprezentowanego przeze mnie 

podmiotu, podanych lub ujawnionych przy zawarciu niniejszej umowy, w szczególności takich jak: imię i nazwisko, adres koresponden-

cyjny, firma, dane kontaktowe, w tym adres email oraz telefon, a także wszelkie przekazane informacje konieczne w celu świadczenia 

usług, sprzedaży produktów, wykonywania umów zawartych z WOW Zerwa Spółka z o.o. a także spełniania wymogów wynikających z 

przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgo-

wych oraz w celach archiwizacyjnych, a także w celu kontaktowania się ze mną, z osobami reprezentującymi moją osobę, bądź repre-

zentowany przeze mnie podmiot w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo WOW Zerwa Spółka z o.o., jak również 

danych w zakresie wizerunku dziecka w sposób wskazany powyżej w pkt 18 Umowy. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że przetwarzanie danych osobowych się odbywać także za pomocą monito-

ringu, co dotyczy zwłaszcza wizerunku zarejestrowanych osób. Odbywa się to w celu zabezpieczenia obiektów i terenu monitorowa-

nego obiektu, zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie monitorowanego obiektu i ma miejsce na podstawie art. 6 ust.1 

lit. f RODO. Monitoring obejmuje cały obiekt WOW Zerwa, wejścia do niego oraz ciągi komunikacyjne z wyłączeniem toalet. 

20. Jednocześnie WOW Zerwa  Spółka Z O.O. informuje, iż pozyskane dane osobowe przetwarza w celach wskazanych w powyższym 

oświadczeniu.  

Zgromadzone dane przechowywane będą przez okres wykonania zlecenia bądź usługi oraz przez okres 2 lat od chwili zakończenia 

współpracy niezależnie od sposobu jej zakończenia, za wyjątkiem danych pozyskanych za pomocą monitoringu przechowywanych 

przez okres 14 dni 

Administrator wskazuje, iż osoba której dane podlegają przetwarzaniu jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do da-

nych osobowych dotyczących jej osoby, w tym uzyskiwania kopii przetwarzanych danych, ich sprostowania, złożenia skargi, żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej umowy bądź udzielo-

nego zlecenia w celu realizacji zobowiązania przez przedsiębiorstwo WOW Zerwa Spółka z o.o. Gromadzenie danych może również 

odbywać się na zasadzie obowiązku ustawowego, w tym w szczególności wymogów proceduralnych określonych w przepisach kodeksu 

postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa jeśli taki obowiązek przewidują. Gromadzenie danych odbywa się w sposób pisemny niezautomatyzowany oraz 

indywidualny. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

21. Dane kontaktowe administratora: 

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy Zerwa, ul. Szczecińska 17d, 54 -517 Wrocław 

Email: kontakt@zerwa.pl 
 

 

 

____________________                                                                           ______________________ 
ZGŁASZAJĄCY                   ORGANIZATOR 
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