
UMOWA UCZESTNICTWA 
 
 

Niniejsza umowa uczestnictwa („Umowa”) została zawarta dnia …………………………… r. pomiędzy: 
 
Fundacją Czarodziejska Góra z siedzibą w Mniszkowie 31, gmina Janowice Wielkie zarejestrowana w 
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000197931 („Fundacja”, 
„Organizator”), reprezentowaną przez: 
 

• ………………………… – Prezes Zarządu, 
 
a  

• ____________________________________ legitymującą/ ym się dowodem osobistym o 
nr _________________; oraz  

• ____________________________________legitymującą/ ym się dowodem osobistym o 
nr _________________  
przedstawicielami ustawowymi małoletniego1  __________________  _______________  
zwanego w dalszej części niniejszej umowy Uczestnikiem 

 
Organizator i Uczestnik będą w dalszej części umowy zwani Stroną a łącznie Stronami. 
 
Zważywszy, że 

1. Organizator od wielu lat organizuje wyprawy górskie, obozy rehabilitacyjno-wspinaczkowe, szkolenia 
dla entuzjastów wspinaczki skalnej, w tym obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, młodzieży z 
rodzin patologicznych oraz uzależnionej od alkoholu oraz środków odurzających.  

2. Organizator nie prowadzi działalności nastawionej na osiągnięcie zysku, a organizowane przez 
Fundację imprezy opierają się na zasadzie wzajemnej pomocy z uwzględnieniem możliwości 
finansowych i organizacyjnych każdego z uczestników. Uczestnik niniejszym akceptuje 
niekomercyjny charakter organizowanych przez Fundację imprez.  

3. W dniach od ……………………… r. do …………………… r. Fundacja organizuje obóz 
rehabilitacyjno- wspinaczkowy w Rudawach Janowickich i Górach Sokolich („Obóz”).  

4. Uczestnik złożył Organizatorowi kartę kwalifikacyjną („Karta Kwalifikacyjna Uczestnika ”) 
stanowiącą Załącznik 1 do niniejszej Umowy na Obóz, wrażając wolę wzięcia udziału w Obozie.  

5.  ____________________ oraz ___________________ przedstawiciele ustawowi Uczestnika 
niniejszym wyrażają zgodę na zawarcie przez Uczestnika niniejszej Umowy.2 

§ 1  

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zobowiązanie Organizatora do zrealizowania Obozu zgodnie z 
programem („Program Obozu”), który stanowi Załącznik 2 do niniejszej Umowy oraz zobowiązanie 
Uczestnika do postępowania zgodnego z zaakceptowanymi przez Uczestnika warunkami Obozu, w tym 
do pokrycia kosztów Obozu.  

                                                 
1 Jeśli umowa zostaje zawarta z pełnoletnim uczestnikiem nie wymagającym przedstawicielstwa ustawowego, proszę 
skreślić „przedstawicielami ustawowymi małoletniego”. 
2 Pkt.5 proszę skreślić w przypadku uczestnika nie wymagającego przedstawicielstwa ustawowego. 
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§ 2 

Prawa i Obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik Obozu ma prawo do otrzymania solidnych i terminowych usług Organizatora zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy oraz Programu Obozu.  

2. Podczas Obozu każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekunów, instruktorów i 
pomocników. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo odesłania Uczestnika (tj. na adres wskazany jako miejsce stałego 
pobytu w Karcie Kwalifikacyjnej) na koszt przedstawicieli ustawowych / opiekunów, którzy ponoszą 
ponadto materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez małoletniego Uczestnika podczas 
pobytu Obozu.  

4. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest oświadczenie Rodziców lub opiekunów lub przedstawicieli 
ustawowych o braku przeciwwskazań do udziału Uczestnika w tej formie rehabilitacji, zawarte w 
Karcie Kwalifikacyjnej. 

5. Obowiązkiem Uczestnika jest uiszczenie kosztów Obozu w terminie wskazanym przez Organizatora 
zgodnie z Oświadczeniem dołączonym do niniejszej Umowy. 

6. Obóz odbędzie się gdy wpłaty zostały dokonane w terminie przez conajmniej 5 uczestników obozu. 

§3 

Prawa i Obowiązki Organizatora 

1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora będzie on zmuszony w czasie trwania Obozu zastąpić 
część świadczeń innymi o tej samej wartości, nie może to stanowić podstawy roszczeń Uczestnika.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Obozu: 

a. w każdym czasie z powodu siły wyższej (m.in. decyzje władz państwowych i innych 
instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki, brak możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestników); oraz 

b. z powodu braku wymaganego minimum uczestników stanowiącego 80% miejsc lub min. 
5 uczestników, potwierdzonymi terminową wpłatą zaliczki, którymi dysponował 
Organizator, co może jednak nastąpić nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem 
rozpoczęcia Obozu.  

3. W sytuacji opisanej w ust. 2 a) oraz 2 b) Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, a 
jedynie zwrot uiszczonych przez Uczestnika kosztów Obozu określonych w Programie Obozu. 

§4 

Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wynikłe 
z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, siła wyższa).  

2. Uczestnik sam odpowiada za dopilnowanie osobistego bagażu (w szczególności rzeczy 
wartościowych) w trakcie podróży i podczas pobytu. Ze względu na specyfikę kolonii i obozów dla 
dzieci i młodzieży organizator całkowicie wyłącza odpowiedzialność za zaginięcie nieoddanych do 
depozytu pieniędzy i przedmiotów wartościowych. 

3. Uczestnik zawierając niniejszą Umowę (w przypadku osoby małoletniej – jej rodzic/opiekun) 
oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni umożliwia udział w obozie, co zostało potwierdzone. 

4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do wykupienia na własny koszt ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem sportu ekstremalnego, jakim jest wspinaczka 
górska. 
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§5 

Rezygnacja 

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Obozie przed jego rozpoczęciem ze względu na 
zmianę, co najmniej jednego z następujących warunków: ceny, terminu, miejsca Obozu lub kategorii 
zakwaterowania.  

2. W sytuacji opisanej w § 2 pkt 3 rezygnacja Uczestnika powinna nastąpić na piśmie, w terminie 3 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o zmianie któregokolwiek ze wskazanych czynników.  

§6 

Postanowienia Końcowe 

1. Wszelkie informacje zawarte w ulotkach reklamowych i informacyjnych, dotyczące usług, cen, 
programów oferowanych przez Organizatora odpowiadają warunkom obowiązującym w dniu oddania 
ich do druku.  

2. Koszt Obozu nie obejmuje ubezpieczenia uczestników.  

3. Niniejsza Umowa wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowi integralną całość. Wszelkie zmiany 
niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają postanowienia polskiego 
Kodeksu cywilnego.   

 
 
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 
Oświadczam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 
zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie. 
 
 
Podpisując niniejszą umowę uczestnictwa wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
oraz danych osobowych mojego/mojej syna/sórki na  potrzeby statutowe Fundacji Czarodziejska Góra, 
oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku oraz wizerunku mojego syna/córki 
na potrzeby działalności statutowej Fundacji Czarodziejska Góra, w tym w szczególności wystaw zdjęć, 
publikacji oraz pokazów slajdów z działalności Fundacji  (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. Nr 113, poz. 883 z późn. zm.). 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................................... 
Fundacja Czarodziejska Góra                                                        (podpis matki, ojca lub opiekuna) 
 
 

 
Informacje kontaktowe opiekunów/rodziców: 

Imię, nazwisko: ………………………………… 

Tel kom: ………………………………………. . 

Tel stacjonarny:………………………………… 

e-mail:…………………………………………... 
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Oświadczenie rodziców/opiekuna* 
 

Ja, niżej podpisany/a, matka/ojciec/opiekun ustawowy* zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu w 

wysokości ……………………… zł (słownie: ……………………………………), obejmujących koszt 

uczestnictwa 1 opiekuna i 1 dziecka, w nst. formie: 

1) zaliczka w kwocie ……………… do dnia ………………… 

2) dopłata w kwocie ……………… do dnia ………………… 

lub wpłata kwoty w wysokości ………………… na konto Fundacji (dane poniżej) do dnia ……………… 

Każda dodatkowa osoba – ………………  

 

Dane do wpłaty: 

Fundacja Czarodziejska Góra, Mniszków 31, 58-520 Janowice Wielkie 

Nr konta: 64 1240 1066 1111 0010 0583 4674 

Tytuł wpłaty: obóz w dn. …………………………, (tu: imię i nazwisko uczestników) 

 

 

 

................................................... 

(miejscowość, data) 

...................................................... 

(podpis ojca, matki lub opiekuna) 

 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 


