Umowa półkolonii stacjonarnych
Umowa zawarta w miejscowości ……………..……………..……….w dniu……………………….

Organizator:
Szkoła Językowa EUROLINK Ul. Korcza 5 64-100 Leszno
telefon: 530 123 200 email: eurolinkszkola@gmail.com
www.eurolink.net.pl
NR rachunku 92 1140 2004 0000 3102 7584 6967

Klient (rodzic/opiekun prawny):
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………..……….
Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………..……….
Telefon kontaktowy: …………………………………… e-mail: ………………………...…………………
Uczestnik:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. PESEL: ………………..…………………..
Data urodzenia: ……………………………………………….

Wypoczynek:
Nazwa wypoczynku: …………………………………………...…………………………………………….
Termin wypoczynku: ………………………………………………...……………………………………….
Miejsce wypoczynku: ………………………………………………...………………………………………

Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych podczas półkolonii
organizowanych w placówce organizatora.

Warunki realizacji umowy:
1. Opłaty
1.1 Poprzez dokonanie wpłaty całościowej lub częściowej Klient potwierdza, że zapoznał się z
ofertą wybranego turnusu.
1.2
Opłat można dokonywać na konto bankowe organizatora.
Dane do przelewu:

Szkoła Językowa EUROLINK Ul. Korcza 5 64-100 Leszno
telefon: 530 123 200 email: eurolinkszkola@gmail.com
www.eurolink.net.pl
NR rachunku 92 1140 2004 0000 3102 7584 6967

1.3 Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny
turnusu lub opłacenia całej ceny jednorazowo.
1.4 W przypadku wpłacenia zaliczki Klient zobowiązuje się do dokonania wpłaty pozostałej kwoty
nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu półkolonii.
1.5 W przypadku dokonywania rezerwacji w terminie krótszym niż określony w pkt.1.4 Klient ma
obowiązek wpłacić całą kwotę jednorazowo w terminie wskazanym przez pracownika
Organizatora.
1.6 Nie dokonanie płatności całości lub części kwoty w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z
rezygnacją z udziału dziecka w turnusie zgodnie z warunkami rezygnacji określonymi w
niniejszej umowie. W celu przypomnienia Klientowi o płatności otrzyma wiadomość sms przed
ostatnim dniem upłynięcia wyznaczonego terminu.
1.7 Na życzenie Klienta Organizator wystawi fakturę w terminie do 3 miesięcy od zakończenia
turnusu.

2. Odstąpienie od umowy
2.1 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w turnusie z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora a w szczególności: niedostarczenia dokumentacji (podpisanej Umowy i Karty
Uczestnika), niedokonania pełnej odpłatności w wyznaczonym terminie, choroby uczestnika lub
innych przypadków losowych Klient ma obowiązek dokonania opłaty będącej rekompensatą
poniesionych kosztów organizacji turnusu zgodnie z następującymi warunkami:
- w kwocie 100 pln jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie do 14 dni przed dniem rozpoczęcia
turnusu
- w kwocie 50% ceny jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
turnusu
- w kwocie 80% ceny jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem turnusu
- w kwocie 100% ceny jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 1 dzień przed
rozpoczęciem turnus lub w trakcie jego trwania.
2.2 W przypadku gdy odstępujący od umowy Klient wskaże inną osobę, która zajmie
zarezerwowane dla niego miejsce, Organizator zwróci Klientowi całą wpłaconą dotychczas
kwotę z potrąceniem kosztów organizacyjnych i ubezpieczenia w wysokości nie większej niż
50pln (np. w przypadku biletów imiennych zakupionych przed informacją o rezygnacji) oraz
proporcjonalnie wykorzystanej kwoty jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie trwania turnusu.
2.3 W związku z faktem tworzenia list rezerwowych dla chętnych uczestników, którzy nie zdobyli
miejsca na danym turnusie Organizator zobowiązany jest skontaktować się z potencjalnymi
Klientami i udzielić pomocy rezygnującemu Klientowi w znalezieniu osoby na jego miejsce, w
zakresie swoich możliwości.

3. Realizacja umowy
3.1 Organizator jest odpowiedzialne za realizację umowy zgodnie z ofertą przedstawioną na
stronie www.eurolink.net.pl i w katalogu ofertowym.
3.2 Organizator ma prawo zmienić istotne warunki umowy tylko i wyłącznie z przyczyn losowych i
nie zależnych od niego.
3.3 W przypadku zmiany jakichkolwiek warunków przez Organizatora, Klient ma prawo do
przyjęcia nowych warunków lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Organizatora.

3.4 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora
określonych w punkcie 3.3 Organizator ma obowiązek zwrócić Klientowi całą wpłaconą przez
niego kwotę. Klient zrzeka się tym samym prawa do żądania od Organizatora kar
wynikających z niedotrzymania warunków umowy.
3.5 Jeżeli w trakcie trwania turnusu Organizator z przyczyn od siebie niezależnych nie może
zrealizować świadczenia zawartego w programie jest on zobowiązany do zapewnienia
świadczenia zastępczego o tym samym lub wyższym standardzie.

4. Kwestie organizacyjne
4.1 Podczas wszystkich turnusów obowiązuje zakaz spożywania słodzonych napojów
gazowanych. Organizator zapewnia w zamian nieograniczony dostęp do wody mineralnej
oraz napoje do posiłków – herbatę, kompot lub soki owocowe bez dodatku cukru.
4.2 Na każdym turnusie obowiązuje zakaz korzystania z elektroniki służącej do grania – tabletów,
PSP, Nintendo, telefonów komórkowych itp. Korzystanie z telefonów komórkowych w celu
skontaktowania się z rodzicem lub zrobienia zdjęć jest dopuszczalne i określa go regulamin
stworzony przez dzieci na początku każdego turnusu.
4.3 Kontakt dziecka z rodzicami lub opiekunami prawnymi nie jest w żaden sposób ograniczany.
Jeśli zaistnieje taka potrzeba to dziecko ma możliwość w każdej chwili skorzystania z telefonu
wychowawcy a podczas rozmowy zapewnione jest mu poszanowanie jego prywatności.
4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze lub przedmioty wartościowe
uczestnika, które zaginęły lub zostały zniszczone podczas turnusu i nie były oddane do
depozytu wychowawcom.
4.5 Odpowiedzialność za zniszczenie mienia przez uczestnika ponosi jego rodzic lub opiekun
prawny.
4.6 Klient ma obowiązek o poinformowaniu mailowo lub pisemnie w Karcie Uczestnika o
dysfunkcjach dziecka lub orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej mających
wpływ na funkcjonowanie dziecka podczas turnusu. W przypadku zatajenia takich informacji
Organizator ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z winy leżącej po
stronie Klienta, który ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka na własny koszt.
4.7 Zapisując dziecko na turnus Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku
dziecka (bez danych osobowych) na potrzeby prowadzenia bloga z turnusu i materiałów
reklamowych Organizatora.
4.8 Klient wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy i celach
marketingowych.
4.9 Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych i możliwości
ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do
wykonania postanowień niniejszej umowy.
4.10
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednej
dla każdej ze stron.
4.11
Warunki nieujęte w niniejszej umowie reguluje treść Kodeksu Cywilnego.

……………………………………..
Organizator

………………………………
Klient

