
 
 
 

UMOWA NA ORGANIZACJĘ  
OBOZU DOCHODZENIOWEGO- „OBÓZ ZIMOWY Z H2O” 

Zawarta w dniu…………………, pomiędzy : 
Organizatorem obozu 

 
F.H.U Jakub Daniec 
Leksandrowa 153 

32-720 Nowy Wiśnicz 
NIP: 8681965836  

kubadaniec@gmail.com 
a 
 

Opiekunem prawnym uczestnika obozu,  
Imię : …................................................Nazwisko:............................................................... 
 
Adres zamieszkania ……………………………......................……………………………….. 
 
Telefon….......…………........…….......... mail .................................................................... 
 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja obozu dochodzeniowego dla dzieci i 
młodzieży o nazwie  „OBÓZ DOCHODZENIOWY- ZIMA  2023” 
2.Termin imprezy* :  30.01-03.02.2023.  
3.Miejsce ZIMOWEGO  OBOZU DOCHODZENIOWEGO : 
             Miejsce rozpoczęcia i zakończenia zajęć: Kryta Pływalnia im Jana Kota w Bochni, 
             Ul. Św. Leonarda 34, 32-700 Bochnia 
4.Wiek uczestników : od 6 lat do 13 lat 
5.Cena 750 zł za każdego uczestnika obozu. 
     
6.Cena zawiera: opłaty związane z wszystkimi atrakcjami, w tym bilety wstępu, przejazd 
autokarem, zajęcia na basenie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany  
w programie obozu z przyczyn od niego niezależnych.  
7. Dane uczestnika obozu  
Nazwisko:……………………………….........…. imię:.......................................................... 
  
Nazwisko:……………………………….........…. imię:.......................................................... 
 

Data urodzenia: …...........................................Pesel:......................................................... 
  
Data urodzenia: …...........................................Pesel:......................................................... 
 
 
Adres 
 
zameldowania:..................................................................................................................... 
 
Adres 
 
zamieszkania:...................................................................................................................... 
 
Telefon: …...........................................................adres e-mail.............................................. 
 
 
UWAGA! Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału 
w  Obozie Dochodzeniowym. 



 
 
 

 
8.Sposób zapłaty: przelewem na konto:  84 1050 1445 1000 0092 2638 7885 

ING BANK ŚLĄSKI  
 

 Przelew do dnia        20.01.2023               
 

W tytule prosimy o podanie Imienia oraz Nazwiska uczestnika/uczestników obozu  

 
9.W razie rezygnacji z udziału w całym obozie klient ma prawo domagać się zwrotu 
poniesionych kosztów w wysokości 350 zł brutto.  
10.Umowa rozumiana jest jako podpisana po dokonaniu przez Klienta wpłaty.  
11.Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania w czasie trwania obozu 
dochodzeniowego, obowiązujących na nim zasad, w szczególności dotyczy to: całkowitego 
zakazu palenia tytoniu, picia napojów zawierających alkohol, zażywania środków 
odurzających, negacji zachowań agresywnych i wulgarnych.  
W przypadku łamania zasad obowiązujących podczas obozu w stosunku do 
uczestników mogą zostać wyciągnięte sankcje w postaci: oficjalne upomnienie na forum 
obozu lub/i wydalenie z obozu.  
12. Koszty związane z zniszczeniem i uszkodzeniem mienia wyrządzone przez uczestnika 
obozu ponoszą opiekunowie prawni.   
13. Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość wszystkich swoich 
danych zawartych w niniejszej Umowie.  
14.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  
Cywilnego. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

  

.............................…………………… 
Miejscowość, data 

 
 

........…………………………............. 

 
 

………………………………. 
podpis prawnego opiekuna 

 
 
 
 
 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U Jakub 
Daniec; Leksandrowa 153: 32-720 Nowy Wiśnicz. .Wyznaczyliśmy 
inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 
pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem 
Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: 
plywaniebochnia@gmail.com.  Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane w celu uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego 
w półkoloniach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. a 
(szczególna kategoria danych - osoba, której dane dotyczą, wyraziła 
wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym 
lub kilku konkretnych celach) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej 
władzy publicznej powierzonej administratorowi)  
w przypadku stosowania monitoringu obiektów. 

pieczęć i podpis Organizatora 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plywaniebochnia@gmail.com

