
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

W OBOZIE SPORTOWO-REKREACYJNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ   
LEŚNIAK		FUTURE4	S.C.	

I. Postanowienia ogólne: 

1. Przedstawione poniżej warunki uczestnictwa stanowią prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora 
obozów letnich i zimowych organizowanych przez LEŚNIAK FUTURE4 S.C.  

2. Poniższe Warunki uczestnictwa wraz z regulaminem obozu stanowią integralną część umowy – 
zgłoszenia na obóz (zwaną dalej Umową).  

II. Zawarcie umowy: 

1. Stronami umowy są: LEŚNIAK FUTURE4 S.C., zwana dalej Organizatorem oraz Osoba zawierająca 
umowę. 

2. Umowa dotyczy uczestnictwa w obozie dziecka wskazanego przez Osobę zawierającą umowę.  
3. Podpisując umowę, Osoba zawierająca umowę potwierdza rezerwację i tym samym wyraża zgodę na 

zapisy zawarte w Umowie i Warunkach uczestnictwa w obozie sportowo-rekreacyjnym organizowanym 
przez LEŚNIAK  FUTURE4 S.C. dla dzieci organizowanym przez  LEŚNIAK FUTURE4 S.C.  i 
akceptuje je. 

4. Warunki uczestnictwa w obozie sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez LEŚNIAK   FUTURE4 
S.C. są integralną częścią Umowy 

5. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania jej przez obydwie strony umowy. 

III. Warunki płatności: 

1. Osoba zawierająca Umowę zobowiązana jest do wpłaty w podanych w umowie terminach zaliczek oraz 
reszty wpłaty/pełnej wpłaty, przy czym przyjmuje się zasadę, że Osoba zawierająca Umowę 
zobowiązana jest do wpłaty kwoty większej niż  30 % opłaty  po podpisaniu umowy w terminie 
powyżej  30 dni do 180 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

2. Brak wpłaty zaliczki w podanej w umowie wysokości jest równoznaczna z niezawarciem umowy.  
3. Wpłaty winny być dokonywane na podany przez Organizatora rachunek bankowy: w tytule wpłaty 

należy wpisać imię i nazwisko dziecka,  miejsce  i termin  obozu. 
4. W przypadku wolnych miejsc, możliwe jest zawarcie Umowy później niź 30 dni przed rozpoczęciem 

obozu. Osoba zawierająca umowę zobowiązana jest wówczas do dokonania jednorazowo pełnej wpłaty. 
5. W przypadku rezygnacji - zgłoszonej e-mailowo i telefonicznie - z uczestnictwa w obozie w terminie 

nie któtszym niż 2 miesiące przed rozpoczęciem turnusu, zapłacona zaliczka zostaje zwrócona w 20 %, 
po tym terminie zostaje zwrócona wpłata pomniejszona o koszty rezerwacyjne poniesione przez 
Organizatora. W przypadku zgłoszenia rezygnacji uczestnictwa dziecka w terminie krótszym niż 2 
tygodnie przed rozpoczęciem turnusu, wpłacającemu zostaje zwrócone 10 % całkowitego kosztu obozu 
(jeśli opłata wpłynęła w terminie i wysokości określonej w ofercie), chyba że na miejsce osoby 
rezygnującej zostanie zapisany przez opiekunów osoby rezygnującej inny uczestnik nie zgłoszony 
dotychczas, w takim wypadku zostaje zwrócone 100 % poniesionych kosztów.  

 
 
 
 

 
IV. Realizacja umowy 

1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia obozu w sposób zgodny z programem oraz ustaloną 
jakością i poziomem świadczeń. 

2. Podczas trwania obozu uczestnik ma prawo korzystania ze wszystkich świadczeń określonych w 
programie. 

3. Cena obozu obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, realizację 
przedstawionego w ofercie programu, opiekę kierownika, wychowawców, instruktorów, opiekę 
medyczną. 



V. Prawa i obowiązki uczestników 

1. Uczestnik obozu  ma prawo do: 
a. udziału we wszystkich zajęciach programowych, 
b. korzystania z  dostępnego w ośrodku wyposażenia i sprzętu,  
c. pełnej opieki i wsparcia we wszystkich problemach ze strony trenera/wychowawcy, 
d. publicznego wyrażania swoich uwag, poglądów, opinii. 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest do: 
a. posiadania niezbędnego wyposażenia, tj. ubrań odpowiednich do pory roku, kremów 

ochronnych, ręczników, środków higienicznych, itp., 
b. posiadania dokumentu tożsamości, tj. aktualnej legitymacji szkolnej, 
c. przestrzegania regulaminu obozu i ośrodka, 
d. aktywnego uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach oraz bezwzględnego 

stosowania się do poleceń  instruktora/trenera/ wychowawcy (punktualnie stawiać się na 
zbiórkach, zajęciach i posiłkach), 

e. informowania kadry obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu, 
f. zachowania szacunku wobec kolegów, wychowawców i innych osób, 
g. nie oddalania się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody  trenera/wychowawcy, 
h. dbania o czystość, porządek oraz powierzone mienie, 
i. przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

3. W czasie obozu sportowo-rekreacyjnego obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, zakupu i picia 
alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków. 

4. Uczestnicy naruszający regulamin (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, 
samowolne oddalanie się, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, 
lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika) zostaną usunięci z ośrodka na koszt rodziców. W 
tym przypadku nie przewiduje się żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko 
opłaconych świadczeń. 

5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez niego w czasie pobytu w ośrodku. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Uczestników zajęć, w tym m.in. 
telefony, sprzęt informatyczny, elektroniczny, fotograficzny i inne. 

7. W trakcie realizacji obozów Organizator sporządza dokumentację fotograficzną, z której zdjęcia mogą 
być  użyte podczas naboru chętnych na  następne obozy oraz na stronach internetowych. 
 

VI. Zmiana warunków umowy  
 

1. Organizator zastrzega sobie zmianę ceny obozu jednakże, nie później niż 60 dni przed datą rozpoczęcia. 
Cena może ulec zmianie wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności znaczny wzrost 
kosztów transportu, cen paliw, kosztów wyżywienia lub innych zdarzeń. uzasadniających znaczny 
wzrost kosztów  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu obozu lub jego odwołania, gdy zmiana ta 
spowodowana jest czynnikami od niego niezależnymi, takimi jak: warunki atmosferyczne, decyzje 
władz państwowych lub lokalnych, zdarzenia losowe uzasadniające zmiany, brak minimalnej liczby 
uczestników wymaganych do zorganizowania obozu. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu 
odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wniesionych opłat. 

 
 

Ja niżej podpisany Akceptuję Warunki uczestnictwa w obozie sportowo-rekreacyjnym organizowanym przez 
LEŚNIAK  FUTURE4 S.C. i zobowiązuję się je przestrzegać. 
Wyrażam   zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku  uczestnika obozu (zdjęcia, filmy z obozu, 
teledyski, itp.) w celach marketingowych. 

	

	

	
.......................................................................................... 
Podpis rodzica/opiekuna, podpis uczestnika, data 

 
 

 
	


