UMOWA WYPOCZYNKU
KOLONIA LETNIA W KOTLINIE KŁODZKIEJ
”POZNAJ PIĘKNO KOTLINY KŁODZKIEJ” lub
„ZOSTAŃ ZDOBYWCĄ KORONY GÓR POLSKICH”
(niepotrzebne skreślić)

………………………………………………..
Nr i data zawarcia umowy, wypełnia organizator

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
------------------------------------------------------------------------(dane: imię i nazwisko oraz adres rodzica/opiekuna uczestnika wypoczynku )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(dane: imię i nazwisko uczestnika wypoczynku)
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Miejsce wypoczynku: Dom Wczasowy „KAMELA” ul. H. Sienkiewicza 30, 57-330 Szczytna
Czas trwania wypoczynku 08 – 18 lipca 2022 r. ( 11 dni, 10 noclegów )
Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki: wyjazd -parking
przy Szkole Muzycznej w Koszalinie ul Fałata 32 w dniu 08 lipca (piątek), godz. 7.00, czas wyjazdu może
zostać nieznacznie zmieniony- informacja na stronie www.mado-gruszeczka.pl Na drogę proszę
przygotować suchy prowiant (zaczynamy obiadokolacją), nie robimy żadnych zakupów na stacjach
paliw.
Rodzice zobowiązani są do osobistego odebrania swojego dziecka- parking przy Szkole Muzycznej
w Koszalinie ul Fałata 32, w dniu 18 lipca (poniedziałek) w późnych godzinach wieczornych lub nocnych
- informacja telefoniczna kierownika wypoczynku.
Koszt wypoczynku - 2390 zł brutto/os. (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych) – Kolonia „Poznaj
Piękno Kotliny Kłodzkiej“ lub 2350 zł brutto (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) – Kolonia
„Zostań Zdobywcą Korony Gór Polskich“ Płatność w ratach, I rata zaliczka 700 zł (siedemset złotych)
płatna do 25 maja 2022 r. Pozostała kwota tj. 1690 zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych) –
Kolonia „Poznaj Piękno Kotliny Kłodzkiej“ lub 1650 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) –
Kolonia „Zostań Zdobywcą Korony Gór Polskich“ płatna do 5 lipca (nie w czerwcu !) Płatność gotówką
w kasie firmy lub przelewem - Bank Millenium: 69 1160 2202 0000 0002 1380 7641. W tytule
przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika wypoczynku oraz nazwę wypoczynku. W przypadku
rezygnacji z wypoczynku z różnych przyczyn leżących po stronie uczestnika wypoczynku do 14 dni przed
rozpoczęciem kolonii, organizator zobowiązuję się zwrócić klientowi wpłacone wcześnie środki,
pomniejszone o kwotę zaliczki tj. o 700 zł (siedemset złotych) w terminie trzech dni roboczych na
wskazany przez klienta numer konta bankowego. Jeżeli rezygnacja z wypoczynku nastąpi między 14 a 21
dniem przed rozpoczęciem kolonii, organizator zobowiązuję się zwrócić klientowi wszystkie wcześniej
wpłacone środki pomniejszone o kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) – koszty manipulacyjne.
Jeśli rezygnacja nastąpi powyżej 21 dnia przed rozpoczęciem kolonii, organizator zobowiązuję się zwrócić
klientowi wszystkie wcześniej wpłacone środki w terminie trzech dni roboczych na wskazany przez klienta
numer konta bankowego.
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 zwrócić klientowi wszystkie wcześniej wpłacone środki bez
obowiązku ponoszenia dodatkowego odszkodowania w terminie trzech dni roboczych na wskazany przez
klienta numer konta bankowego. Jeżeli odstąpienie od umowy wynikać będzie z przyczyn niezależnych
od organizatora, mający charakter siły wyższej, jest on zobowiązany poinformować klienta o przeszkodzie
w dniu zasięgnięcia o niej informacji.
Organizator w cenie kolonii zapewnia uczestnikom: transport autokarem klimatyzowanym z Koszalina do
Kotliny Kłodzkiej i z powrotem oraz podczas wycieczek, autokar pozostaje z nami. Profesjonalną,
odpowiedzialną i sprawdzoną kadrę pedagogiczną, ubezpieczenie NNW, zakwaterowanie w pokojach
z łazienkami, pełne wyżywienie. Bardzo ciekawy i bogaty program pełen przygód połączony
z wycieczkami. Grupa „Poznaj Piękno Kotliny Kłodzkiej“ wycieczki: Kopalnia Złota w Złotym Stoku
zwiedzimy z przewodnikiem podziemną trasę turystyczną. Góry Stołowe Bardzo piękna i malownicza
wycieczka z przewodnikiem na Szczeliniec Wielki oraz do Błędnych Skał. Kudowa Zdrój Wycieczka
krajobrazowa do Kudowy Zdrój i okolic. Twierdza w Srebrnej Górze Po której stronie się opowiesz? dwa

7.

8.

obozy: napoleoński i pruski. Oba ze szczerą chęcią dominacji, wycieczka przeniesie nas w inne czasy.
Jaskinia
Radochowska
Wycieczka
do Jaskini
Radochowskiej,
to zabawa
i przygoda
w jednym. Eksploracja jaskini w formie gry terenowej. Czarna Góra - zjeżdżalnia grawitacyjna
Wycieczka na super przygodę do Czarnej Góry, kolonistów czeka niesamowita frajda podczas zjazdów.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju Bardzo ciekawa wycieczka do muzeum Papiernictwa,
z przewodnikiem po ścieżce historycznej "Z papierem przez dwa tysiąclecia" Grupę czeka lekcja
muzealna + warsztaty.
Grupa „Zostań Zdobywcą Korony Gór Polskich“ wycieczki: Wędrówki górskie, z przewodnikiem
spróbujemy zdobyć co najmniej 6 szczytów należących do KGP. W pobliżu naszego zakwaterowania
znajduje się 8 takich szczytów. Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój - Wycieczka krajobrazowa do Kudowy
Zdrój i okolic. Twierdza w Srebrnej Górze Po której stronie się opowiesz? dwa obozy: napoleoński
i pruski. Oba ze szczerą chęcią dominacji, wycieczka przeniesie nas w inne czasy. Czarna Góra zjeżdżalnia grawitacyjna Wycieczka na super przygodę do Czarnej Góry, kolonistów czeka niesamowita
frajda podczas zjazdów.
Więcej i dokładniej o wycieczkach na naszej stronie internetowej www.mado-gruszeczka.pl
Dobra zabawa, wspaniałe przygody i super wycieczki, to nie wszystko, w ośrodku jeszcze gry,
zabawy, konkursy z nagrodami, dyskoteki.
Organizator zastrzega sobie prawo zamiany wycieczki na inną, która nie odbędzie się z powodu
niezależnego od organizatora np. aury pogodowej, obostrzeń covidowych. Zapewniamy, że zamieniona
wycieczka będzie tak samo atrakcyjna.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zapoznałem się z klauzulą o ochronie danych osobowych/rodo oraz warunkami
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Firmę Usługowo-Handlową MADO
umieszczonymi na naszej stronie internetowej www.mado-gruszeczka.pl

data i podpis rodzica/opiekuna

podpis organizatora

