
 

 

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych  
Wybudowanie 4 Kacze Bagno; 13-306 Kurzętnik 

biuro@kaczebagno.pl tel.: 515-822-900 

       

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH 

 

nr ……………………………………….. 

 

 

zawarta w dniu ……………………………………………. w miejscowości Kurzętnik pomiędzy 

 

KACZE Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Spółdzielnia Socjalna, Wybudowanie 4, 13-306 

Kurzętnik; REGON 281612194, NIP 877-147-71-87 zwaną/ym dalej Organizatorem, 

 

a 

 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………... …………………   zwaną/ym dalej Klientem 

dotycząca Uczestnika 

(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, adres zamieszkania uczestnika półkolonii) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………mianowitej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1 Przedmiotem umowy jest organizacja przez Organizatora artystycznych półkolonii letnich. 

 

termin:……………………., godz. 8-16 

 

miejsce, w którym będą się odbywały półkolonie: 

 

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik 

 

cena półkolonii ……………………………………………………………………………. 
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§ 2 

Warunki rezerwacji 

 

1. Rezerwacji miejsca na półkolonie można dokonać poprzez dostarczenie osobiście, za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej lub kuriera do biura Kaczego Bagna - Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, Spółdzielnia 

Socjalna: 

 

a) wypełnionej, parafowanej na każdej stronie i podpisanej umowy o świadczenie usług 

turystycznych w 2 egzemplarzach,  

 

b) kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnika  

 

c) potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości określonej w pkt. 1 § 3 

 

2. Dopiero dopełnienie wszystkich w/w warunków gwarantuje rezerwację miejsca na półkoloniach. 

 

§ 3 

Warunki płatności 

 

1. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za uczestnictwo w półkolonii w wysokości 

……………….. 

 

w tym zadatku w wysokości 200 zł płatnego przy zgłoszeniu uczestnika na półkolonie  

i stanowiącego warunek rezerwacji miejsca na półkolonii. 

 

2. Klient zobowiązuje się do zapłaty pozostałej części należności za uczestnictwo w półkoloniach  

najpóźniej w pierwszym dniu półkolonii. 

 

3. Pozostałą część należności za uczestnictwo w półkoloniach można uiścić przelewem lub osobiście  

w biurze Kaczego Bagna – Miejsca Inicjatyw Pozytywnych, Spółdzielnia Socjalna 

 
4. Zadatek oraz pozostała część należności zapłacona powinna być na: 

 

Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, Spółdzielnia Socjalna 

Wybudowanie /Kacze Bagno/ 4 

13-306 Kurzętnik 

Nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0387 9910 

w treści: zadatek/reszta na półkolonie lato 2023, imię i nazwisko uczestnika, data turnusu 

 

5. Zadatek jest zwrotny na zasadach określonych w § 4  
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§ 4 

Warunki rezygnacji 

 

1. Rezygnacja z umowy może nastąpić zarówno ze strony Organizatora jak i Klienta. 

 

2. Organizator jest zobowiązany poinformować Klienta telefonicznie, mailowo lub listownie  

o odwołaniu półkolonii najpóźniej miesiąc przed jego planowanym terminem rozpoczęcia. 

 

3. Klient jest zobowiązany poinformować o rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach telefonicznie, 

mailowo lub listownie najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia półkolonii. 

 
4. Rezygnacja z uczestnictwa w półkolonii w wyznaczonym terminie skutkuje zwrotem całości 

zadatku. 

 
5. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii po wyznaczonym  

w pkt.3 terminie. 

 
§ 5 

Realizacja oferty 

 

1. Półkolonia zrealizowana zostanie według programu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

 

2. Program ma charakter ramowy i może ulegać zmianie pod wpływem potrzeb grupy  

oraz warunków niezależnych od organizatora np. warunków atmosferycznych, drastyczne zmiany 

cen na rynku. 

 

 
§ 6 

Ubezpieczenie 

  

1. Uczestnicy półkolonii objęci są ubezpieczeniem od NNW w Powszechnym Zakładzie 

Ubezpieczeń Oddział Kurzętnik, ul Kopernika 26. 

 

2. Ubezpieczenie jest obligatoryjne chyba, że Klient potwierdzi ubezpieczenie Uczestnika na czas 

półkoloni z innego tytułu. 

 

3. Ubezpieczenie obejmuje cały okres trwania półkolonii. 

 
4. Polisa do wglądu Klienta na jego prośbę. 
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§ 7 

Informacje dodatkowe 

 

1. Wszystkie obozy oraz półkolonie organizowane przez Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw 

Pozytywnych, Spółdzielnia Socjalna są zgłaszane do Kuratorium Oświaty. Numer zgłoszenia do 

wglądu Klienta na jego prośbę. 

 

2. Organizator nie odpowiada za kradzież, zaginięcie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych 

upraszając jednocześnie o to, aby takowych na półkolonie nie zabierać. 

 
3. W czasie trwania półkolonii Organizator nie przewiduje potrzeby posiadania pieniędzy przez 

Uczestnika. Zakup drobnych pamiątek możliwy będzie ostatniego dnia półkolonii. 

 
4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika półkolonii odpowiada Klient. 

 
5. Uczestników półkolonii obowiązywał będzie regulamin półkolonii stanowiący Załącznik nr 2, który 

zostanie im przedstawiony pierwszego dnia półkolonii. 

 
6. W przypadku rażącego złamania regulaminu Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu 

Uczestnika z półkolonii. 

 
7. Przerwanie uczestnictwa w półkolonii z przyczyn leżących po stronie Klienta nie skutkuje 

zwrotem pozostałych, niewykorzystanych środków należności za uczestnictwo w półkolonii. 

 

8. W przypadku wypadków, urazów i nagłych zachorowań Organizator ma prawo do udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transport Uczestnika do najbliższej placówki medycznej 

w celu udzielenia pomocy lekarskiej. 

 
 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej. 

  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 
 

 

 

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

             Organizator                                                                                           Klient 

 

mailto:biuro@kaczebagno.pl

