
WARUNKI UCZESTNICTWA 
Szanowny Kliencie, prosimy o szczegółowe  zapoznanie się z „Warunkami Uczestnictwa”, 

ponieważ dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z uznaniem przez Państwa warunków zawartych poniżej. 

REZERWACJA MIEJSC ORAZ ZAWARCIE UMOWY UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

1. Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkół Społecznych „Nasza Szkoła” Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego  
z siedzibą przy ulicy Zwrotniczej 13, 41-800 Zabrze, podmiotem wespół organizującym jest firma Balans, realizującą projekt Fabryka Przygody. 

2. Osoba dokonująca rezerwacji - Klient czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji. Bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie wpłaty 
pełnej kwoty imprezy oraz za poinformowanie tychże osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy oraz „Warunkach Uczestnictwa”. Klient upoważnia 
wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone w Umowie do dokonywania wszelkich czynności zw. z udziałem w imprezie łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu 
należnych kwot. 

3. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując Umowę - Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę 
na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Uczestnika dla potrzeb 
prawidłowej realizacji ofert oraz w celach marketingowych. 

ZAPŁATA ZA UCZESTNICTWO W IMPREZIE 
1. I wpłata - 250 euro, termin płatności do 31 października 2020 (płatność u Pani Izy Delikat w sekretariacie szkoły ul. Zwrotnicza 13, 41-800 Zabrze) 
 II wpłata - 250 euro, termin płatności do 30 listopada 2020 (płatność u Pani Izy Delikat w sekretariacie szkoły ul. Zwrotnicza 13, 41-800 Zabrze) 
 III wpłata - 500 złotych, termin płatności do 31 grudnia 2020 (płatność przelewem według wzoru) 
 Nazwa i  adres odbiorcy:  
 Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne 
 ul. Zwrotnicza 13 
 41-800 Zabrze 
 Tytuł:  
 Imię i nazwisko uczestnika + AUSTRIA 
 Numer konta: 79 1020 2401 0000 0302 0342 5808 
2. Brak wpłaty w określonych wyżej terminach jest traktowany jako rezygnacja z imprezy i powoduje skreślenie z listy uczestników z potrąceniem opłaty z godnie z 

podanymi niżej warunkami rezygnacji z imprezy. 

ZMIANA CENY IMPREZY TURYSTYCZNEJ 
1. Wszystkie ceny są cenami umownymi. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część umowy. Cena imprezy nie obejmuje 

kosztów uzyskania dodatkowych ubezpieczeń, szczepień ochronnych, kosztów uzyskania wiz i paszportów, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 
2. Cena imprezy turystycznej ustalona jest na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat, kursów walut. 
3. W wyjątkowych sytuacjach podmiot organizujący zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny przed datą wyjazdu. Wyjątkowymi sytuacjami w rozumieniu 

regulaminu jest przede wszystkim wzrost kosztów transportu, ceł, podatków, kosztów wiz, opłat należnych za usługi lotniskowe, wzrostu kursu walut. 
4. Żądając dopłaty o której mowa w pkt. 3, Organizator przedstawi uczestnikowi kalkulację podwyższenia ceny imprezy turystycznej. 

ODWOŁANIE IMPREZY 
1. Podmiot organizujący zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od organizatora powodów 

lub jeśli liczba uczestników imprezy nie osiągnie zakładanego przez organizatora minimum. Może to nastąpić jednak nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia 
imprezy. Termin ten może nie być przestrzegany w przypadku przyczyn niezależnych od organizatora, jak np. zmiany przepisów w kraju docelowym lub 
tranzytowym, umów międzynarodowych, działań sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanów wojny itp. W takim wypadku Klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej 
kwoty. 

REZYGNACJA Z IMPREZY 
1. Klient ma prawo do rezygnacji z imprezy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień, w którym Klient zawiadomił pisemnie organizatora o rezygnacji z imprezy lub 

dzień następujący po dacie, w której Klient nie uzupełnił wpłaty do podanej ceny imprezy lub nie dostarczył wymaganych dokumentów. 
2. Organizator ma prawo obciążyć uczestnika kosztami;         

Klientowi potrącane są następujące koszty: w przypadku rezygnacji do dnia 31.12.2020r.,  (100 EURO),       
w przypadku rezygnacji po 31.12.2020r., nie później jednak niż w okresie do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, 50% ceny imprezy,     
w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy, 70% ceny imprezy,       
w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, 90% ceny imprezy,       
w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, 100% ceny. 

3. Dokładne oszacowanie wysokości szkody może nastąpić najpóźniej w dniu następującym po planowanym wyjeździe, z którego uczestnik rezygnuje. 
4. Organizator ma prawo potrącić należne odszkodowanie z kwoty wpłaconej przez uczestnika. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA I UCZESTNIKA IMPREZY 
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, przepisów celno-dewizowych, porządkowych, jak też zaleceń pilota-kierownika imprezy, 

przewodnika, kierownika, wychowawców, instruktorów oraz innych osób realizujących usługi lub świadczenia. Za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika 
imprezy odpowiada on sam lub (w przypadku niepełnoletnich uczestników) jego prawni Opiekunowie, którzy po zakończeniu imprezy zostaną za nie obciążeni. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania z Klientem umowy w trybie natychmiastowym jeszcze podczas jej realizacji, jeżeli uczestnik zagraża zdrowiu lub 
życiu innych, bądź utrudnia sprawne przeprowadzenie programu imprezy ze szkodą dla innych uczestników. W takim przypadku, kierownik wyjazdu może podjąć 
decyzję o usunięciu uczestnika na jego koszt lub (w przypadku niepełnoletnich uczestników) na koszt jego prawnych Opiekunów. 

3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane dni pobytu czy świadczenia, z przyczyn leżących po ich stronie lub podczas dobrowolnej 
rezygnacji. 

4. Uczestnik lub jego prawny Opiekun oświadcza, iż został pouczony o: obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o 
terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie, możliwości zawarcia dodatkowej umowy 
ubezpieczenia od rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie, szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia oraz możliwości ubezpieczenia z tym związanego, o 
osobie, która będzie przyjmowała informacje dotyczące trudności podczas uczestniczenia w imprezie, czasie przejazdu, miejscach i czasie trwania postojów oraz o 
mogących powstać trudnościach z tym związanych. 

FAKTURY 
Faktury wystawiane są na prośbę Klienta, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od daty wpłaty zaliczki i do 7 dni od daty dopłaty do całości kwoty. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 
sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami). Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane 
polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. INFORMACJE  DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU 

 
1. Forma wypoczynku1)   

 
 kolonia   
 zimowisko  
 obóz  
 biwak  
 półkolonia  
 inna forma wypoczynku ……………………………………… 
              (proszę podać formę) 
 
2. Termin  wypoczynku ............................... – ........................................ 
 
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku  
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym2) 

..................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 
Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą ………………..……………………………. 
 
 
 
 
.............................................                                      .............................................................. 
      (miejscowość, data)                              (podpis organizatora wypoczynku) 
 
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
1. Imię (imiona) i nazwisko 

……………………………………………………………………………………………..………..……….……… 

2. Imiona i nazwiska rodziców 

………………………………………………………………………………………………………..…….………. 

………………………………………………………………………………………………………...……….……. 

3. Rok urodzenia   ………………………………………………………………..………………….……….……. 

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….………..……… 

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3) 

………………………………………………………………………………………………………….……..…….. 

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, 

w czasie trwania wypoczynku ……………..………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………..………………………………………………………………………………………..……………………  

Załącznik nr 6

WZÓR
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IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 
 
Uczestnik przebywał ......................................................................................................................................................... 

(adres miejsca wypoczynku) 
 
od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok) .................................................... . 
 
 
 ......................................... .................................................................................... 
 (data)  (podpis kierownika wypoczynku) 
 
 
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH 
W JEGO TRAKCIE   
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 ......................................... ....................................................................................
 (miejscowość, data)  (podpis kierownika wypoczynku)   
 
 
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE 
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU  
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 ......................................... .................................................................................... 
 (miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku) 
 
 
 
 
 
––––––––––––––– 
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”. 
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym. 
3)  W przypadku uczestnika niepełnoletniego. 
 

 
 
 

 

 



Dziennik Ustaw – 40 –  Poz. 452

 
 

 
 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach 

wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….………………………….. 

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie 

(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy 

nosi aparat ortodontyczny lub okulary)  

..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 

szczepień): 

tężec ……………………………………………………………………………………………………………..…. 
błonica  ……………………………………………………………………………………………………………..  
dur …………………………………………………………………………………………………….…….………  
inne ………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………..…………………………………………………………………..…………….………………… 
…………………………………………………………………………………….………...…….………………… 
 
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku   
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2135, z późn. zm.)). 
 
 
 
 
 
 ......................................... ................................................................................................... 
 (data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku) 
 
 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA 
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W  WYPOCZYNKU  
Postanawia się1): 

 zakwalifikować i skierować uczestnika  na wypoczynek 
 odmówić skierowania uczestnika  na wypoczynek ze względu 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 ......................................... .................................................................................... 
 (data) (podpis organizatora wypoczynku) 
 
 

          

plaba
Przekreślenie


