
 

 

Warunki uczestnictwa w obozie „MJsCAMP” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Niniejsze Warunki uczestnictwa wraz z Kartą Kwalifikacyjną Wypoczynku stanowią 

Umowę uczestnictwa w letnim obozie „MJsCAMP” organizowanym przez: Fundacja 

„INVICTUS” z siedzibą: ul. Piotrkowska 12/805 25-510 Kielce, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402164, NIP: 9591947315, 

REGON 260579470 

2. Adres miejsca wypoczynku: Internat Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku, 80-397 

Gdańsk, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35 

3. Termin wypoczynku:  27 czerwca - 7 lipca 2020 roku 

4. W letnim obozie  „MJsCAMP” może uczestniczyć każde dziecko sprawne fizycznie 

urodzone w roku 2004, 2005, 2006 i 2007 za zgodą prawnych opiekunów. Organizator 

zastrzega, że ilość miejsc dla uczestników z poszczególnych roczników jest ograniczona 

– 20 miejsc dla osób z rocznika 2004, 20 miejsc dla osób z rocznika 2005, 20 miejsc dla 

osób z rocznika 2006 i 20 miejsc dla osób z rocznika 2007. Jednocześnie Organizator 

zastrzega sobie możliwość rotacji miejsc w miarę potrzeby. 

5. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą, zgłoszeniu oraz 

wpłaceniu pierwszej raty ustalonej przez Organizatora. 

6. Umowę na rzecz osoby chcącej uczestniczyć w obozie „MJsCAMP” podpisuje jej opiekun 

prawny. 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Całkowita opłata za obóz wynosi 1800 zł i można ją wpłacać w dwóch ratach: 

a) pierwsza rata płatna do 31 stycznia 2020 roku w kwocie 900 zł, 

b) druga rata płatna do 31 marca 2020 roku w kwocie 900 zł. 

2. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe: 

Fundacja Invictus, ul. Piotrkowska 12 lok. 805, 25-510 Kielce,  Raiffeisen Polbank, nr 

konta bankowego 56 1750 0012 0000 0000 3570 4795, z dopiskiem „Opłata za obóz 

imię i nazwisko uczestnika” 



 

 

3. Niedokonanie wpłaty w terminie ustalonym w pkt. 1 ppkt a) i b) stanowi podstawę do 

wykreślenia dziecka z listy uczestników obozu, czyli rezygnację z obozu z przyczyn 

nieleżących po stronie Organizatora. 

III. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY 

1. Wszelkich zmianach w Umowie Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika 

niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. Niezgłoszenie rezygnacji w terminie 7 dni od 

daty otrzymania powiadomienia, uważane jest za akceptację warunków zmienionej 

Umowy. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, względnie świadczeń, jeśli ich 

realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. 

IV. CENY 

Cena podana przez Organizatora jest ceną łączną za organizację obozu. Cena obejmuje: 

zakwaterowanie, 3 posiłki dziennie, ubezpieczenie NNW, opiekę kadry wychowawczej, 

realizację programu – zajęcia sportowe, wycieczki oraz transport (miejsca zbiórki zostaną 

wyznaczone w późniejszym terminie; opiekunowie prawni Uczestników są zobowiązani 

dowieźć dzieci na swój koszt na miejsce zbiórki  oraz ich odbiór). 

V. REZYGNACJA 

1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić tylko w formie pisemnej. 

2.  Koszt rezygnacji z obozu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora wynosi: 

a) do dnia 30.04.2020 – Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 30% 

całkowitej opłaty za obóz, 

b) do dnia 20.06.2020 – Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 80% 

całkowitej opłaty za obóz, 

c) poniżej 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator nie zwraca dokonanych wpłat. 

3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z obozu bez ponoszenia kosztów w przypadku gdy 

wskaże osobę spełniającą warunki udziału w obozie i która przejmie obowiązki 

wynikające z tej umowy. 

4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy Uczestnika 

świadczeń. 

 

 

 



 

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania 

obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają 

z niekompletnej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej Wypoczynku. 

2. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu. 

3. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy do kwoty rzeczywistej szkody i utraconych korzyści pod warunkiem 

ich udokumentowania w sposób określony przepisami prawa. 

4. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie w przypadku zapewnienia przez 

Organizatora świadczeń zastępczych o tej samej wartości. 

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci od czasu wyjazdu na 

obóz do czasu przekazania opiekunom po powrocie na miejsce zbiórki. 

6. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn 

niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych 

i innych instytucji. 

7. Organizator wyłącza odpowiedzialność z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty 

zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą Ubezpieczyciela, 

z którym zawarł umowę. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestnika. 

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego 

winy. 

10. Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego 

odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki. 

VII. UBEZPIECZENIE 

1. Organizator oświadcza, że wychowawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Uczestnik ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

3. Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji 

z udziału w imprezie turystycznej. 

4. Uczestnik może zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami 

ubezpieczenia w siedzibie Organizatora. 

 



 

 

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA I JEGO OPIEKUNA 

1. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie 

wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Wypoczynku najpóźniej do dnia  20 kwietnia 2020 r. 

2. Osoba wypełniająca Kartę Kwalifikacyjną Wypoczynku jest zobowiązana do podania 

wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia. 

3. Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z miejsca zbiórki w ustalonym 

terminie.  

4. Opiekun dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania 

dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą. 

5. Uczestnik musi w czasie obozu posiadać aktualną legitymację szkolną. 

6. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek. 

7. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym 

uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych. 

8. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim 

wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora (kierownik, wychowawcy,  

instruktorzy). 

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów 

dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie. 

10. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów 

i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym. Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi Uczestnik. 

11. Na obozie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania 

środków odurzających. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych reguł spowoduje 

natychmiastowe usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt rodziców 

(opiekunów). 

12. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, dziecko 

może zostać usunięte z obozu na koszt opiekuna dziecka. 

 

 

 

 



 

 

IX. ODWOŁANIE OBOZU „MJsCAMP” 

1. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania obozu „MJsCAMP”w terminie do dnia 31 

stycznia 2020 r. z powodu braku możliwości uczestnictwa w obozie Michała Jureckiego 

lub Mateusza Jachlewskiego jako kadry trenerskiej. 

X. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Udział w obozie oznacza wyrażenie zgody na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 

obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie 

w celu informacji i promocji obozu MJsCAMP.  

 

Kielce, 10.12.2019 r. 


