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UMOWA NA ORGANIZACJĘ PÓŁKOLONII 
 

§ 1 
 

STRONY UMOWY 
 

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Stowarzyszenie Fala Sportu, 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 
60/12, NIP:  5833307825,  KRS:  0000734784,  REGON: 380405053,  e-mail: kontakt@fala-
sportu.pl, tel.: 795 053 911 

 
zwanym dalej „Organizatorem”, 

 
a ……………………………………………… ……….…………………………………………. 

(Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna) ( Imię i nazwisko uczestnika obozu) 
 

…………………………… …...………………………………………………………..................  
(seria i numer dowodu osobistego Rodzica/Opiekuna) (adres Rodzica/Opiekuna) 

 
……………………………………… 

(numer telefonu Rodzica/Opiekuna) 
 

zwanym dalej „Opiekunem”. 
 

2. Uczestnikiem Półkolonii (określonego w § 2 pkt 1 umowy) może być małoletni w wieku od 6 do 12 lat, 

zwany dalej „Uczestnikiem”. 
3. Opiekun oświadcza, że jest osobą uprawnioną do zawarcia z Organizatorem umowy po stronie 

Uczestnika, a więc jest jego rodzicem, opiekunem prawnym lub innym właściwie umocowanym 
przedstawicielem Uczestnika. 

 
§ 2 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Przedmiotem umowy jest organizacja przez Organizatora wypoczynku sportowo-rekreacyjnego w postaci 

Półkolonii w obiektach określonych w ofercie zamieszczonej na stronie www.fala-sportu.pl zwanego 
dalej „Obozem”. 

2. Organizator podejmuje się organizacji Półkolonii pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia przynajmniej 12 

uczestników w terminie wskazanym przez Organizatora. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby 
uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Półkolonii oraz zwraca wniesioną przez 
stronę opłatę.

3. Terminy półkolonii widnieją w ofercie na stronie Organizatora oraz w Karcie Kwalifikacyjnej. 
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4. Cena półkolonii wynosi: 
a) 600 zł w przypadku płatności pełnej kwoty do 1 maja 2022 roku 
b) 650 zł w przypadku płatności pełnej kwoty po 1 maja 2022 roku, nie później niż 26.06.2022 z wyjątkiem późniejszych 

zapisów, które trwają do dnia rozpoczęcia Półkolonii. 
5. Potwierdzeniem miejsca na Półkolonii jest wpłata zaliczki w wysokości 300zł w ciągu 3 dni roboczych od 

wysłania zgłoszenia poprzez stronę www.fala-sportu.pl, drugą część kwoty należy wpłacić jw. 
6. Wpłaty dokonywane są gotówką bezpośrednio u Organizatora lub przelewem na nr konta: 

mBank 26 1140 2004 0000 3702 7774 3435 
7. Półkolonia rozpoczyna się i kończy w dniu i w godzinach wskazanych przez Organizatora na stronie 

internetowej www.fala-sportu.pl oraz w mailu informacyjnym wysyłanym do wszystkich opiekunów 

przed Półkolonią. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ewentualnych zmian wynikających z 

przyczyn niezależnych od Organizatora, o których niezwłocznie powiadomi Opiekuna. Zmiana wskazanych 

terminów następuje w formie pisemnej i dla swojej ważności wymaga zgody Opiekuna. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w trakcie trwania Półkolonii zmian w jego programie 

wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora, a to m.in. warunków atmosferycznych, decyzji 

władz państwowych, samorządowych i innych uprawnionych instytucji. 
 

§ 3 
 

ZAWARCIE UMOWY 
 

Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia Uczestnika. Przez zgłoszenie Uczestnika 

rozumie się zawarcie umowy oraz terminowe uiszczenie zadatku lub dokonanie pełnej płatności ceny Półkolonii. 
 

§ 4 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 

1. Opiekun zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi uzupełnionych oryginałów: Karty Kwalifikacyjnej, 
Warunków Uczestnictwa, oraz Umowy w dniu rozpoczęcia Półkolonii. W przypadku braku dostarczenia 

dokumentów Uczestnik nie będzie mógł rozpocząć Półkolonii do momentu ich dostarczenia. Skany 

dokumentów należy załączyć podczas zgłoszenia na stronie www. 
2. Poprzez zgłoszenie Uczestnika, Opiekun deklaruje prawdziwość wskazanych w zgłoszeniu informacji. 

Opiekun potwierdza również fakt zapoznania się z regulaminem oraz warunkami uczestnictwa Półkolonii 

oraz ich akceptację. 
3. Opiekun oświadcza, że: 
a) Uczestnik został poddany stosownym badaniom, a stan jego zdrowia nie stanowi przeciwwskazania do 

uczestnictwa w zajęciach sportowych, 
b) nie są mu znane żadne inne powody stanowiące przeszkodę do uczestnictwa w półkolonii, 
4. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi Półkolonii odpowiedniego stroju mając na uwadze 

charakter Półkolonii i zmienne warunki atmosferyczne. 
5. Opiekun punktualnie przywozi i odbiera Uczestnika z punktów zbornych określonych przez Organizatora. 

W przypadku opóźnienia lub nieodebrania Uczestnika Organizator podejmuje odpowiednie czynności 

zgodne z obowiązującym prawem. Opiekun pokrywa wszelkie uzasadnione koszty wynikłe z faktu 

opóźnienia lub nieodebrania Uczestnika. 
6. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę niż prawny opiekun, wymagane jest dostarczenie 

stosownego upoważnienia podpisanego przez Opiekuna. 
7. Opiekun ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez Uczestnika, nawet jeśli szkoda 

została zgłoszona Organizatorowi po zakończeniu Półkolonii. W przypadkach spornych Organizator 
okazuje notatkę   dokumentującą   sporządzoną   na   tę   okoliczność   przez   Kadrę.  
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§ 5 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA 
 

1. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata bezzwrotnego zadatku w wysokości 300 zł za turnus 

Półkolonii. Wpłacony zadatek zaliczany jest na poczet ceny Półkolonii. 
2. Zwrot zadatku może nastąpić jedynie w przypadku znalezienia innego Uczestnika, który przejmie 

wynikające z umowy organizacji obowiązki. Zwrot zadatku nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy z 

przedstawioną w miejsce Uczestnika osobą. 
3. Opiekun może wycofać zgłoszenie Uczestnika, a warunki zwrotu określone są w Warunkach 

Uczestnictwa. 
 
 
 
 
 

§ 6 
 

POSTANOWIENIA KOŃĆOWE 
 

1. Karta kwalifikacyjna i Warunki Uczestnictwa stanowią załącznik do przedmiotowej umowy. 
2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego. 
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