
 

 

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 ……………………………………………. roku 2023 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 obozu) 

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

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

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

mianowitej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1 Przedmiotem umowy jest organizacja przez Organizatora obozu letniego. 

 

nazwa obozu: Intergalaktyczny Obóz Kosmiczny 

 

termin:………………………….. 

 

miejsce, w którym będzie się odbywał obóz 

 

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

 

cena obozu……………………………………………………………………………………………………. 
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§ 2 

Warunki rezerwacji 

 

1. Rezerwacji miejsca na obozie 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 obozie w wysokości ……………….. 

 

w tym zadatku w wysokości 500 zł płatnego przy zgłoszeniu uczestnika na obóz  

i stanowiącego warunek rezerwacji miejsca na obozie. 

 

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

najpóźniej w pierwszym dniu obozu. 

 

3. Pozostałą część należności za uczestnictwo w obozie 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 obóz lato 2022, imię i nazwisko uczestnika 

 

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 obozu najpóźniej miesiąc przed jego planowanym terminem rozpoczęcia. 

 

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

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

 
4. Rezygnacja z uczestnictwa w obozie w wyznaczonym terminie skutkuje zwrotem całości zadatku. 

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

w pkt.3 terminie. 

 
§ 5 

Realizacja oferty 

 

1. Obóz zrealizowany 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. 

 

 
§ 6 

Ubezpieczenie 

  

1. Uczestnicy obozu 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 

obozu, z innego tytułu. 

 

3. Ubezpieczenie obejmuje cały okres trwania obozu. 

 
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 obozu Organizator nie przewiduje potrzeby posiadania pieniędzy przez 

Uczestnika. Zakup drobnych pamiątek możliwy będzie ostatniego dnia obozu. 

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

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

zostanie im przedstawiony pierwszego dnia obozu. 

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

Uczestnika z obozu. 

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

pozostałych, niewykorzystanych środków należności za uczestnictwo w obozie. 

 

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 
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ZAŁ. 1 

Intergalaktyczny Obóz Kosmiczny 

6cio dobowy - 2-8.07.2023  

 
 

PROGRAM | DZIEŃ PIERWSZY | 2.07.2023 

15:00 – 16:00 Przyjazd, przywitanie, zakwaterowanie 

16:00 – 17:00 Obiad  

17:00 – 18:00 Krąg powitalny, zapoznanie z Kaczym Bagnem i instruktorami, przedstawienie programu 

18:00 – 19:00 Warsztaty animacyjno-integracyjne 

19:00 – 19:30 Przygotowanie do posiłku 

19:30 – 20:15 Kolacja przy ognisku 

20:30 – 21:00 krąg wieczorny 

21:00 – 22:00 „Cosmo Party” – zabawa powitalna 

 

PROGRAM | DZIEŃ DRUGI – SZÓSTY | 3-7.07.2023 

08:30 – 09:00 Śniadanie 

09:30 – 10:00 Krąg poranny   

10:00 – 13:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach) 

13:00 – 13:30 Przygotowanie do posiłku 

13:30 – 14:00 Obiad  

14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia/Czas na telefony  

15:00 – 18:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach)  

18:00 – 19:00 Przygotowanie do posiłku 

19:00 – 19:30 Kolacja  

19:30 – 20:00 Krąg wieczorny  

20:00 – 22:00 Toaleta wieczorna  

22:00 – 06:00 Cisza nocna 

 

PROGRAM | DZIEŃ SIÓDMY | 8.07.2023 

08:30 – 09:00 Śniadanie 

09:30 – 10:00 Krąg poranny   

10:00 – 13:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach) 

13:00 – 13:30 Przygotowanie do posiłku 

13:30 – 14:00 Obiad  

14:00 – 14:30 Pakowanie  

14:00 – 15:00 Krąg pożegnalny, rozdanie dyplomów  

15:00 Koniec obozu, odbiór uczestników 
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Intergalaktyczny Obóz Kosmiczny 

10cio dobowy - 2 -12.07.2023 

 

 
PROGRAM | DZIEŃ PIERWSZY | 2.07.2023 

15:00 – 16:00 Przyjazd, przywitanie, zakwaterowanie 

16:00 – 17:00 Obiad  

17:00 – 18:00 Krąg powitalny, zapoznanie z Kaczym Bagnem i instruktorami, przedstawienie programu 

18:00 – 19:00 Warsztaty animacyjno-integracyjne 

19:00 – 19:30 Przygotowanie do posiłku 

19:30 – 20:15 Kolacja przy ognisku 

20:30 – 21:00 krąg wieczorny 

21:00 – 22:00 „Cosmo Party” – zabawa powitalna 

 

PROGRAM | DZIEŃ DRUGI – DZIESIĄTY | 3-11.07.2023 

08:30 – 09:00 Śniadanie 

09:30 – 10:00 Krąg poranny   

10:00 – 13:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach) 

13:00 – 13:30 Przygotowanie do posiłku 

13:30 – 14:00 Obiad  

14:00 – 15:00 Przerwa poobiednia/Czas na telefony  

15:00 – 18:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach)  

18:00 – 19:00 Przygotowanie do posiłku 

19:00 – 19:30 Kolacja  

19:30 – 20:00 Krąg wieczorny  

20:00 – 22:00 Toaleta wieczorna  

22:00 – 06:00 Cisza nocna 

 

 

PROGRAM | DWUNASTY | 12.07.2023 

08:30 – 09:00 Śniadanie 

09:30 – 10:00 Krąg poranny   

10:00 – 13:00 Blok warsztatowy (zajęcia w grupach) 

13:00 – 13:30 Przygotowanie do posiłku 

13:30 – 14:00 Obiad  

14:00 – 14:30 Pakowanie  

14:00 – 15:00 Krąg pożegnalny, rozdanie dyplomów  

15:00 Koniec obozu, odbiór uczestników 
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ZAŁ. 2 

Szczegółowy regulamin uczestnika Intergalaktycznego Obozu Kosmicznego 

w Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna  

 

Organizator: Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych Spółdzielnia Socjalna,  

Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik 

1. Uczestnik obozu ma prawo do: 

a) Brania udziału we wszystkich zajęciach i wydarzeniach, odbywających się w 

czasie obozu. 

b) Zgłaszania uwag oraz propozycji w sprawach związanych z życiem obozu  

i organizacją zajęć programowych. 

c) Korzystania z urządzeń i sprzętu kolonijnego przy zachowaniu zasad 

regulaminu  

i przepisów BHP. 

d) Korzystania z opieki medycznej. 

e) Zdeponowania u Kierownika obozu wartościowych przedmiotów. 

2. Uczestnik jest zobowiązany do 

a) Wzajemnej pomocy oraz godnego i kulturalnego zachowania się. 

b) Wykonywania poleceń kadry obozowej. 

c) Stosowania się do ustalonego porządku dnia. 

d) Brania czynnego udziału w zajęciach przewidzianych w porządku dnia – w 

przypadku niedyspozycji, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ją do 

Wychowawcy. 

e) Pilnowania swojego mienia i dbania o nie. 

f) Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem.  

Za ewentualne uszkodzenia lub straty wyrządzone z winy uczestnika 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie uczestnika.  

g) Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństw p.poż oraz reguł poruszania się po 

drogach i reguł transportu zbiorowego. 

h) Dbania o swoją higienę, ład i porządek w pomieszczeniu sypialnianym oraz 

otoczeniu.  
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i) Używania telefonu komórkowego jest dopuszczone wyłącznie 

w czasie wskazanym przez Kierownika i Wychowawcę. Dla zapewnienia 

komunikacji  

z rodzicami/opiekunami, Wychowawca wyznaczy godzinę w której powyżsi 

będą mogli kontaktować się z dzieckiem. Rodzice/opiekunowie mają 

możliwość kontaktu ciągłego z Kierownikiem obozu pod przekazany numer 

telefonu.  

j) Zgłoszenia do Wychowawcy bądź Kierownika obozu wszystkich 

nieprawidłowości, szczególnie mogących stanowić zagrożenie dla życia lub 

zdrowia uczestników.  

3. Uczestnikom obozu wakacyjnego kategorycznie zabrania się 

a) Opuszczania terenu ośrodka lub innych miejsc czasowego przebywania grupy 

bez zgody Wychowawcy. 

b) Nabywania, posiadania lub spożywania, alkoholu wyrobów nikotynowych oraz 

innych używek psychoaktywnych.  

c) Używania wulgarnego słownictwa. 

d) Używania otwartego ognia bez zgody Wychowawcy lub Instruktora zajęć na 

terenie całego ośrodka.  

e) Samowolnego przyjmowania leków bez konsultacji z Wychowawcą. 

4. Za wykroczenia uczestnik może być ukarany 

a) Ustnym upomnieniem Wychowawcy. 

b) Usunięciem z obozu na koszt rodziców/opiekunów.  

5. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu wakacyjnego bez 

względu  

na wiek. 

6. Organizator obozu/Kierownik/Wychowawca nie ponoszą odpowiedzialności za 

sprzęty elektroniczne, pieniądze i inne wartościowe rzeczy przywiezione przez 

uczestnika kolonii.  

7. Uczestnik oraz rodzic/opiekun własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się  

z regulaminem oraz zobowiązuje się o przestrzegania zasad w nim zawartych.  

 

 

 

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

  

             Organizator                                                                                           Klient 
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