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Bajkowe Zimowisko – Komańcza 13.02-19.02.2016 r. 

 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W BAJKOWYM ZIMOWISKU 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 

Fundacją SKRZYDŁA DLA EDUKACJI z siedzibą w Lublinie, ul. Szmaragdowa 1, 
KRS nr: 0000356202, reprezentowaną przez: 
 

1. Małgorzata Wyżlic – członek zarządu 
2. Piotr Kaczyński – członek zarządu (zwaną dalej Fundacją) 

 

a 

…………………………………………..... i ……………….………………………………… 
- opiekunami prawnymi (zwanymi dalej Rodzicami Uczestnika)  
małoletniego/małoletniej  
 

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

PESEL , ur. dn. ……………….… w ………………………… 

zam. ……………………………………………………………………………………………. 
(zwanym/zwaną dalej Uczestnikiem) 
 
o następującej treści:  
 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest uczestnictwo w obozie zimowym „Bajkowe Zimowisko 
2016” zorganizowanym przez Fundację w terminie od 13 lutego do 19 lutego 2016 r. 
w Komańczy. 
 

§ 2 
1. Uczestnik zostanie zakwaterowany w Hotelu Pod Kominkiem Komańcza 133; 

38-543 Komańcza w czteroosobowych pokojach wyposażonych w pełny węzeł 
sanitarny. 

2. Uczestnik będzie korzystał z wyżywienia w postaci 3 posiłków dziennie 
(śniadanie, obiad, kolacja). 

3. Program obozu zawiera:, zajęcia z zestawami klocków lego education i lego 
wedoo education, zajęcia w terenie z podstaw orienteringu, budowania igloo, 
zajęcia edukacyjne z zasad bezpieczeństwa w zimowych górach;  

a. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niektórych punktów 
programu z przyczyn niezależnych a w szczególności warunków 
pogodowych. 

 
§ 3 
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1. Cena wynosi ...................... złotych; słownie............................................................... 
2. Cena obejmuje atrakcje zawarte w programie obozu wskazane w § 2 ust. 3 

umowy, ubezpieczenie, przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę 
wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej oraz instruktorów i 
przewodników górskich. 

 
§ 4 

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w zimowisku jest złożenie prawidłowo 
wypełnionej karty zgłoszenia oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 
100 złotych. O przyjęciu na zimowisko decyduje kolejność zgłoszeń, 
potwierdzona wpłatą zaliczki. Ilość miejsc jest ograniczona do 30. 

2. Pełnej wpłaty należy dokonać najpóźniej 6 dni przed datą rozpoczęcia 
wypoczynku. Fundacja zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z 
Rodzicami Uczestnika w razie, gdy we wskazanym terminie całkowita kwota 
składająca się na cenę nie zostanie uiszczona na rzecz Fundacji. 

 
§ 5 

1. Rodzice uczestnika zobowiązują się, że Uczestnik będzie przestrzegał zasad 
obowiązujących na zimowisku (kontrakt, polecenia opiekunów).  

2. Rodzice uczestnika zobowiązują zapoznać się  z procedurą postępowania w 
razie wypadku, przed wyjazdem dziecka na zimowisko. 

3. Fundacja, jak również osoby sprawujące bezpośrednio opiekę nad 
uczestnikami w trakcie trwania zimowiska nie ponoszą odpowiedzialności za 
zagubione lub uszkodzone cenne przedmioty oraz pieniądze nieprzekazane 
kadrze do depozytu na zasadach przedstawionych pierwszego dnia trwania 
zimowiska. 

4. Telefon komórkowy Uczestnika znajduje się w depozycie, o którym mowa w 
ust. 2. Korzystanie z telefonu komórkowego, poza sytuacjami wyjątkowymi, 
jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

5. Program wypoczynku zgodny jest z programem wychowawczo-
profilaktycznym Niepublicznej Szkoły Podstawowej SKRZYDŁA. 
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* Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 


