REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH W ZALESIU
1.1
Wstępnej Rezerwacji można dokonać na naszej stronie internetowej poprzez formularz
zgłoszeniowy. Po dokonaniu Rezerwacji Wstępnej na podany w momencie rezerwacji adres mailowy
otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia rezerwacji wraz z informacjami dotyczącymi wpłaty
zaliczki.
1.2 Rezerwacja Wstępna ważna jest 3 dni robocze od momentu zgłoszenia.
1.3 Potwierdzeniem Rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w czasie 3 dni roboczych, od otrzymania przez
Państwa potwierdzenia przyjęcia rezerwacji (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaconej
kwoty na naszym koncie). Kwota zaliczki wynosi 300zł.
1.4 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na zajęcia z powodu:
a)dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku
właściwej opieki - w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia
Organizatora w momencie zgłoszenia o dysfunkcji dziecka i uzyskania zgody na udział w
półkoloniach.
b)wyczerpania limitu miejsc przypadających na poszczególny turnus.
1.5 Klient upoważnia Organizatora do rozpoczęcia świadczenia usług niezbędnych do prawidłowej
realizacji rezerwacji niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia przez Klienta.
WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1 Zaliczka wpłacana jest przelewem zgodnie z Warunkami Rezerwacji w pkt. 1.2 i 1.3. Dane dla
przelewów:

Sport i Zabawa Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 2/105
02-796 Warszawa
Santander Bank Polska SA
09 1090 1694 0000 0001 3631 6913
2.2 Pozostała część należności za zajęcia winna być uiszczona nie później niż 14 dni przed
rozpoczęciem turnusu.
2.3 Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i
rezygnacją i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji.
2.4 Wystawienie faktury za dane zajęcia może nastąpić w terminie najpóźniej 1 miesiąca od daty
zakończenia turnusu. Faktury wystawiane są na życzenie Klienta, po wcześniejszym przesłaniu na dres
e-mail: info@polkoloniewzalesiu.pl danych które mają być w niej zawarte.

WARUNKI REZYGNACJI
3.1 W przypadku rezygnacji z zajęć przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, np.:
niedotrzymanie terminów płatności, choroba uczestnika lub inne przypadki losowe, Organizator
zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów
poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania zajęć.
REALIZACJA OFERTY
4.1 Organizatorzy są odpowiedzialni za realizację zajęć zgodną z programem zawartym na stronie
internetowej Półkolonii.
4.2 W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego
niezależnych, zmienić istotne warunki umowy, powiadamia o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient
powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji zawiadomić czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę
b) odstępuje od uczestnictwa.
4.3 Jeżeli Klient odstępuje od uczestnictwa w związku z pkt.4.2., ma prawo żądać natychmiastowego
zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
4.4 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że wykonanie
lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Klienta.
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych
w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
4.5 Jeżeli w czasie trwania zajęć Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować
elementów programu zawartego w Ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
4.6 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niezgłoszenia się
odpowiedniej liczby uczestników (min. 6) . Organizator powiadomi o tym Klienta najpóźniej 3 dni
przed rozpoczęciem zajęć.
4.7 Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w zajęciach. Przeniesienie uprawnień
i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym
pisemnie, telefonicznie lub mailowo, w terminie do 4 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.
4.8 Klient oraz Uczestnik półkolonii winien jest zapoznać się z naszym programem oraz pozostałymi
informacjami i Regulaminem dotyczącymi zajęć oraz ich przestrzegać.
4.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy
Uczestników podczas pobytu na zajęciach lub pozostawione przez Uczestników w środkach
transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby trzeciej.

4.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika
podczas pobytu na półkoloniach jak i poza nimi, w szczególności w środkach transportu, w trakcie
wycieczek, wyrządzonych zarówno Organizatorom jak i osobom trzecim, jeżeli Organizatorzy uczynili
zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu
nadzoru przez Organizatorów.
4.11 W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie
w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki
może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z zajęć przez Rodziców/ Opiekunów.
4.12 W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Organizator może podjąć
decyzję o wydaleniu Uczestnika z zajęć.
4.13 W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia Uczestnika z zajęć.
4.14 W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania zajęć z przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Uczestnika z powodu choroby, wydalenia dyscyplinarnego, równowartość części
niewykorzystanych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez
Organizatora nie będzie zwracana.
4.15 Jeżeli w trakcie trwania zajęć Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela.
Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, klient może złożyć Organizatorowi na piśmie
reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania zajęć oraz określenie swojego
żądania, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia turnusu. Organizator jest
zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji.
4.16 Klient wyraża zgodę na branie udziału przez Uczestnika w zajęciach odbywających się na basenie
w trakcie trwania półkolonii. Klient oświadcza, iż Uczestnik posiada przynajmniej podstawowe
umiejętności pływackie.
4.17 Klient wyraża zgodę na branie udziału przez Uczestnika w zajęciach odbywających się na terenie
Parku Linowego w Zalesiu Górnym.
INFORMACJE DODATKOWE
5.1 Uczestnicy są ubezpieczeni w okresie od dnia rozpoczęcia imprezy do dnia jej zakończenia:
Zakres ubezpieczenia
5.1a Ubezpieczenie NNW wyjazdów krajowych nie obejmuje świadczeń medycznych na terenie RP. W
przypadku obywateli Polski świadczenia te są refundowane w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia. Uczestnicy nie posiadający obywatelstwa Polskiego (brak nr. pesel) zobowiązani są do
wykupienia we własnym zakresie Ubezpieczenia KL na terenie RP lub posiadanie dokumentu
upoważniającego do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia leczeniem
zostaną obciążeni Opiekunowie/Rodzice.

5.2 Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych
osobowych” wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i
przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa dziecka
dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty - w tym fotorelacji na stronie internetowej oraz w celach
marketingowych przez Sport i Zabawa Sp. z o.o.
5.3
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sport i Zabawa Sp. z o.o., ul. Wąwozowa 2/105,
02-796 Warszawa, NIP: 9512537682 („Administrator”)
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: (i) art. 6 ust. 1 litera b) RODO
w celu wykonania umowy, (ii) art. 6 ust. 1 litera f) RODO w celu prezentacji bieżącej oferty
Administratora danych osobowych (marketing bezpośredni) i wykorzystywanie danych w takich
celach nie wymaga oddzielnej zgody na przetwarzanie danych.
3.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia skorzystania z
jakiejkolwiek z usługi Administratora tj. przez okres przedawnienia roszczeń Administratorowi danych
i w stosunku do niego.
4.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6.Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy z
Administratorem, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji
umowy przez Administratora.
7.Dane osobowe nie będą profilowane.

