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Warunki uczestnictwa w obozie letnim organizowanym przez Fundację 

Pociecha 

 

1. Fundacja Pociecha oświadcza, że na postawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425  z późn.zm.) wg art 92c jest jednostką organizującą wypoczynek w 

celu niezarobkowym, zatem nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach 

turystycznych (Dz.U.1997 nr 133 poz.884 z późn.zm.).  

2. Obóz organizowany jest w  centrum rekreacyjno-wypoczynkowym Polubie (Zatonie 1, 

78-520 Złocieniec) 

3. Fundacja Pociecha zapewnia uczestnikom wypoczynku przewidziane obowiązującymi 

przepisami prawa ubezpieczenie. 

4. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, ich 

akceptacji, wypełnieniu karty zgłoszeniowej, podpisaniu umowy oraz po wpłaceniu pierwszej raty  

należności w wysokości 30% ceny na nr konta bankowego Organizatora  w banku Pekao SA: 

15 1240 1994 1111 0010 4697 5666 

Adresat: Fundacja Pomocy Dzieciom „Pociecha”, ul. Oleśnicka 4/1, 50-320 Wrocław, KRS:426589. 

tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nr umowy. 

5. Pozostałą część należności należy wpłacić najpóźniej 30 dni przed terminem obozu.  

6. Zasady rezygnacji z wyjazdu.  Rezygnacja z udziału w obozie wymaga formy pisemnej. 

Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy:do 40 dni przed datą wyjazdu 

– stała opłata manipulacyjna 100PLN/os., od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny imprezy, 

od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny imprezy, od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 

50% ceny imprezy, od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny imprezy, od 7 do 2 dni przed datą 

wyjazdu – do 80% ceny imprezy, na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej – do 90% ceny imprezy, w 

przypadku niestawienia się na zbiórkę 100% ceny imprezy 

7. Fundacja Pociecha nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych, 

w szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt oraz ich 

eksploatację przez innych uczestników kolonii/obozu. 

8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika 

podczas podróży lub pobytu na obozie. 

9. Fundacja Pociecha nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które 

powstały wskutek działania przyczyn niezależnych lub wynikłych z działania siły wyższej. 

10. Uczestnik obozu zobowiązuje się stosować się do poleceń wychowawców i ratownika, 

przestrzegać regulaminu ośrodka i pokryć ewentualne szkody wywołane swoim działaniem lub 

zaniechaniem na terenie obozu lub w innych miejscach wypoczynku. 

11. Rodzic/opiekun ma obowiązek powiadomić organizatora o wszelkich problemach zdrowotnych 

i specjalnych potrzebach uczestnika zgodnie ze stanem faktycznym. Służy temu karta zgłoszenia. 

12. W trakcie trwania obozu uczestnik nie może palić papierosów,  pić alkoholu i zażywać 

narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu. 

13. W skrajnych przypadkach naruszenia regulaminu uczestnik może zostać wydalony z obozu bez 

zwrotu kosztów. Wszelkie koszty związane z powrotem obciążają uczestnika lub jego opiekuna 

prawnego. 

14. Jeżeli uczestnik, bądź rodzic/ opiekun stwierdzi wady imprezy, winien niezwłocznie 

powiadomić o tym organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu.  Reklamacje należy 

składać w formie pisemnej na adres fundacji. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. 

15. Uczestnik wyraża zgodę na odwołanie przez organizatora obozu w przypadku nieosiągnięcia 

zakładanej minimalnej liczby uczestników, tj. grupy 40 osób, jak i w przypadku wystąpienia 

okoliczności rozumianych jako siła wyższa, nie później jednak niż 72 godziny przed planowanym 

rozpoczęciem obozu. W przypadku odwołania obozu wpłacającemu przysługuje prawo zwrotu całości 

wniesionych opłat w terminie do 14 dni. 

16. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Wszelkie spory mogące wynikać z wykonywania umowy zostaną załatwione polubownie 

lub w przypadku braku porozumienia skierowane do polskiego sądu powszechnego odpowiednio do 

właściwości.                                                                        

 

 

 


