UMOWA WYPOCZYNKU
KOLONIA LETNIA W BISKUPINIE
”KULINARIA + SZTUKA” lub „PIŁKARSKO-WOJSKOWA”
(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: Ośrodek Przystań Biskupińska, Biskupin 30 i 16, 88-410 Gąsawa
Czas trwania wypoczynku 26 czerwiec – 06 lipiec 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 26 czerwca (niedziela), godz. 8.00, czas wyjazdu
może zostać nieznacznie zmieniony- informacja na stronie www.mado-gruszeczka.pl Na drogę proszę
przygotować suchy prowiant, 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 06 lipca (środa) w godzinach wieczornych - informacja telefoniczna
kierownika wypoczynku.
Koszt wypoczynku - 2050 zł brutto/os. (dwa tysiące pięćdziesiąt złotych) Płatność w ratach, I rata
zaliczka 600 zł (sześćset złotych) płatna do 25 maja 2022 r. Pozostała kwota tj. 1450 zł (jeden tysiąc
czterysta pięćdziesiąt złotych) płatna do 15 czerwca. 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 600 zł
(sześćset 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 Biskupina i z powrotem oraz podczas wycieczek. 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. Grupę „Kulinaria + Sztuka”
czekają Przystaniowe Rewelacje Kulinarne. (wybór kolonijnego Masterchefa) Trzy popołudnia,
to zajęcia kulinarne, np. jednego popołudnia grupa sama spróbuje przygotować/ugotować od podstaw zupę
oraz zrobić i upiec podpłomyki. Innego popołudnia koloniści zrobią również sami pizzę oraz sałatkę.
Ostatniego popołudnia zajęć kulinarnych grupa sama postara się wyrobić masło oraz ciasto na bułeczki,
a także zrobić sznekę z glancem. Wybór kolonijnego Masterchefa będzie trudny, a może wszyscy okażą się
zwycięzcami ? kto wie. Na zakończenie zajęć kulinarnych kolonistów czeka wieczór "filmożerców
z popcornem" Przygoda ze sztuką, to różne zajęcia plastyczno-techniczne np. jednego dnia zajmiemy się
lepieniem talizmanów, innego dnia spróbujemy zrobić coś z biżuterii. Kolejne dni, to nauka i zabawa
metodą decoupage, malowania na folii czy zabawy gliną i gipsem itp. Oprócz zajęć czekają nas również
wycieczki Na wycieczki wybierzemy się do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, na drugą
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wycieczkę pojedziemy do Zaurolandii - Parku Dinozaurów w Rogowie, tam oprócz zwiedzania parku
oraz zabawy na placu zabaw czekają grupę warsztaty. Następna wycieczka to wizyta w Silverado City,
miasteczku westernowym. Super zabawa w kowboi i Indian. Każdy otrzyma drobną walutę jaka
obowiązuje w Silverado City i zakupi sobie drobny upominek z miasteczka westernowego. Ostatnia
wycieczka, to pobyt w Poznaniu, skoro kolonia z kulinariami w tle, to nie może zabraknąć wizyty
w Muzeum Rogalowym w Poznaniu, zobaczymy profesjonalne przygotowanie Rogali Marcińskich
z opowieściami gwarą poznańską. Następnie koloniści zabawią się w Detektywów Historii, zwiedzając
z przewodnikiem/animatorem Poznań.
Natomiast inne wyzwania czekają grupę Piłkarsko-Wojskową. Kolonia piłkarska, to przede wszystkim
zajęcia i ćwiczenia z piłką, gry zespołowe, triki piłkarskie. Na zakończenie kolonii piłkarskiej każdy
otrzyma pamiątkowy medal, najlepsi otrzymają statuetki dla najlepszego bramkarza, obrońcy, pomocnika,
napastnika czy MVP. Kolonia piłkarska, to nie tylko piłka, to także zabawa i wycieczki. Grupę czeka
zabawa w "Setkę Łosia", "Baloniadę", "Hokej na Wodzie" i inne. Oprócz zajęć grupę piłkarską czekają
również wycieczki. Na wycieczki z grupą piłkarską wybierzemy się do Muzeum Archeologicznego
w Biskupinie, na drugą wycieczkę pojedziemy do Zaurolandii - Parku Dinozaurów w Rogowie,
tam oprócz zwiedzania parku oraz zabawy na placu zabaw czekają grupę warsztaty. Następna wycieczka
to wizyta w Silverado City, miasteczku westernowym. Super zabawa w kowboi i Indian. Każdy
otrzyma drobną walutę jaka obowiązuje w Silverado City i zakupi sobie drobny upominek z miasteczka
westernowego. Ostatnia wycieczka, to prawdziwy hit dla grupy piłkarskiej. Koloniści zwiedzą stadion
Lecha Poznań w Poznaniu. Podczas około dwugodzinnego pobytu na Stadionie Lecha zwiedzimy obiekt
od środka w towarzystwie przewodnika, a także potrenujemy piłkarskie triki na sztucznym boisku
treningowym z trenerem Lecha Poznań Football Academy. Trasa zwiedzania obejmuje między innymi:
salę konferencyjną, szatnię gości, poziom boiska wraz z ławkami rezerwowych, lożę prezydencką i trybunę
prasową.
Kolonia wojskowa, to zabawa w wojsko, musztra, zajęcia sprawnościowe, zespołowa rywalizacja.
Na zakończenie kolonii wojskowej każdy otrzyma pamiątkowy medal, a najlepsi otrzymają statuetki.
Kolonia wojskowa, to nie tylko zabawa w wojsko, to także przygoda i wycieczki. Grupę czeka gra terenowa
z budowaniem szałasów, Turniej Słowiański na wesoło, Quest, Setka Łosia i inne. Oprócz zajęć grupę
wojskową czekają również wycieczki. Na wycieczki z grupą wojskową wybierzemy się do Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie, na drugą wycieczkę pojedziemy do Zaurolandii - Parku Dinozaurów
w Rogowie, tam oprócz zwiedzania parku oraz zabawy na placu zabaw czekają grupę warsztaty. Następna
wycieczka to wizyta w Silverado City, miasteczku westernowym. Super zabawa w kowboi i Indian.
Każdy otrzyma drobną walutę jaka obowiązuje w Silverado City i zakupi sobie drobny
upominek z miasteczka westernowego. Na ostatnią wycieczkę wybierzemy się do Poznania, a tam, skoro
grupa wojskowa, to czeka nas zwiedzanie Szlakiem Powstania Wielkopolskiego
z przewodnikiem/animatorem przebranym w strój powstańca.
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
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