
UMOWA I REGULAMIN WYPOCZYNKU                                         

 „NARTY i SNOWBOARD POD TATRAMI” 

                                            

                                           ……………………………………………….. 
                                                              Nr i termin zawarcia umowy 

 

Działając na podstawie przepisów prawnych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r.            

w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, Firma Usługowo - Handlowa „MADO” Marek 

Gruszeczka w Koszalinie jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Umowa zawarta pomiędzy Markiem Gruszeczka, właścicielem Firmy Usługowo- 

Handlowej „MADO” Marek Gruszeczka, ul. Jagoszewskiego 1/16, 75-447 Koszalin,   

(tel. 509-157-432 Marek Gruszeczka, 602-635-570 Dorota Gruszeczka) zwanego  

Organizatorem, a 

 

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

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

           Rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka 
                                                                                  ………………………………………………………………... 

                                                                                                             ( imię i nazwisko i dziecka) 
 

1. Miejsce wypoczynku: Ośrodek/pensjonat „Dom Wypoczynkowy Dunajec”  

ul. Jana Pawła II 169, 34-425 Biały Dunajec. 

 

2. Czas trwania wypoczynku 18 luty – 25/26 luty  2023 r. (8 dni,  6 noclegów) 

 

3. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce 

zbiórki: wyjazd -parking przy Szkole Muzycznej w Koszalinie ul Fałata 32 w dniu          

18 lutego (sobota), godz. 22.00, czas wyjazdu może zostać nieznacznie zmieniony- 

informacja na stronie www.mado-gruszeczka.pl  Na drogę proszę przygotować 

suchy prowiant. Pierwszy posiłek, to obiad następnego dnia. 

Rodzice zobowiązani są do osobistego odebrania swojego dziecka- parking przy 

Szkole Muzycznej w Koszalinie ul Fałata 32, w nocy z 25 na 26 lutego lub 

w godzinach porannych 26 lutego. ( informacja telefoniczna kierownika wypoczynku) 

 

4. Koszt wypoczynku - 1600 zł brutto/osoba (jeden tysiąc sześćset złotych)  

Cena nie obejmuję wypożyczenia sprzętu narciarskiego oraz karnetów  

narciarskich. (pieniądze na karnety oraz na wypożyczenie sprzętu narciarskiego 

proszę włożyć w kopertę i dalej do walizki/torby podróżnej. Na miejscu w ośrodku 

w obecności dziecka, kierownik przeliczy i odbierze kopertę) 

Płatność dokonywana w ratach: I rata- ZALICZKA (nie podlega zwrotowi) w 

wysokości 600 zł/os. (sześćset złotych) płatna najpóźniej  do 15 stycznia 2023 roku, 

pozostała kwota 1000 zł/os (jeden tysiąc złotych) płatna do 6 lutego 2023 roku. 

Płatność gotówką w kasie firmy lub przelewem Bank Millenium: 69 1160 2202 0000 

0002 1380 7641, w przypadku rezygnacji z wypoczynku  nie później jednak niż 

siedem dni przed rozpoczęciem wypoczynku, organizator zobowiązuję się zwrócić 

klientowi wpłacone wcześnie środki, pomniejszone o kwotę zaliczki, która nie 

podlega zwrotowi w terminie trzech dni roboczych  na wskazany przez klienta numer 

konta bankowego, natomiast jeśli rezygnacja z wypoczynku nastąpiła do siedmiu dni 

przed rozpoczęciem wypoczynku, organizator zobowiązuje się zwrócić klientowi            

50 procent wcześniej wpłaconych środków.  

            Natomiast jeśli wypoczynek nie odbędzie się z winy organizatora, zbyt mała liczba   

            uczestników lub z innego powodu np. mającej charakter siły wyższej, organizator   

            turystyki jest uprawniony do  odstąpienia od umowy. Wówczas jest on zobowiązany    

http://www.mado-gruszeczka.pl/


            zwrócić klientowi wszystkie wcześniej wpłacone środki bez obowiązku ponoszenia   

            dodatkowego odszkodowania w terminie trzech dni  roboczych  na wskazany przez     

            klienta numer konta bankowego.  

 

5. Organizator w cenie zimowiska zapewnia uczestnikom: transport klimatyzowanym 

autokarem z Koszalina do Białego Dunajca i z powrotem, autokar pozostaje z nami, 

transfery na stok i z powrotem przez 5 dni szusowania na stoku, ubezpieczenie NNW, 

wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrę pedagogiczną, zakwaterowanie w pokojach       

z łazienkami, pełne wyżywienie, dwóch lub trzech instruktorów narciarstwa przez 

pierwsze dwa dni jazdy na nartach (po dwie godziny każdego dnia) oraz jeden 

instruktor trzeciego dnia (dwie godziny) popołudniowy spacer po Krupówkach, 

popołudniowy lub wieczorny kulig saniami zakończony ogniskiem (warunkiem 

odpowiednia warstwa śniegu). Dodatkowo jeszcze jedna atrakcja związana                 

ze śniegiem. Ponadto gry, zabawy i dyskoteki.  

    
6. Uczestnik wypoczynku powinien posiadać strój narciarski (kurtka, spodnie, rękawice, 

skarpety), a także klapki pod prysznic, kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne.    

            Koniecznie musi mieć kask na stoku narciarskim, można wypożyczyć na stoku, ale   

            to dodatkowy i nie mały koszt, najlepiej kupić gdzieś w promocji. ( makro, decathlon,  

            lidl ) 

 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą o ochronie danych osobowych/rodo oraz 

warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Firmę Usługowo-

Handlową MADO umieszczonymi w stopce na naszej stronie internetowej  

www.mado-gruszeczka.pl  w prawym dolnym rogu. 
 

 

         

 
 

                     data i podpis rodzica/opiekuna                                                             podpis organizatora                                       

  

http://www.mado-gruszeczka.pl/

