
Organizator (Wykonawca): 
Bial-Tur Biuro Turystyki sp. z o.o. 
ul. Adama Mickiewicza 27/83  
15-213 Białystok 
NIP: 542-020-69-52 
  

Partner (Zamawiający): 
 

DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych 
Karolina Maria Garbacik 
ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10 
15-703 Białystok 
NIP: 542-221-09-00 
Tel. 666 820 319 
 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W OBOZIE DanceOFFnia Camp 2023 
 
Miejsce i adres obozu: Centrum Konferencyjno – Bankietowe „Rozłogi” Waliły; 16-040 Gródek 
Termin obozu:   18-26.08.2023 r. 
 
Świadczenia: przejazd autokarem na trasie Białystok – Gródek - Białystok, zakwaterowanie (8 noclegów) 
w budynku hotelowym (zakwaterowanie pokoje 3-, 4- osobowe), wyżywienie 3 posiłki (śniadania, 
obiady, kolacje),  ubezpieczenie NNW, opieka pedagogiczna wykwalifikowanej kadry, zajęcia taneczne z 
wykwalifikowaną kadrą instruktorską, opieka ratownika na basenie. 
  
zawarta pomiędzy :  
 
DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych Karolina Maria Garbacik , z siedzibą w Białymstoku, ul. 

Zwycięstwa 8/1 lok.10, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,     NIP: 

542-221-09-00, REGON: 200157043,  zwaną  dalej  Zamawiającym, 

 

 a  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego klienta oraz adres zamieszkania ) 
zwaną/ego dalej Klientem.  
 
 

Umowa dotyczy uczestnictwa w obozie następujących osób: 
 
Imię i nazwisko uczestnika 
obozu 

Adres zamieszkania 
 
 

PESEL (uczestnika obozu) Kontakt do opiekunów 
(telefon, email) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

    

 



 

 

Cena obozu: 1890 zł przy zapisach do 15.03.2023r.       1990 zł przy zapisach od 16.03.2023r. 

- Zadatek - 500,00 zł przy zapisach do 15.03.2023r. ; 550 zł przy zapisach od 16.03.2023r. w 
ciągu 5 dni od daty podpisania umowy 
- dopłata do całości – w dniach 17-31.07.2023r. 
 

Wpłaty należy dokonać: 

-  Przelewem na rachunek  Organizatora (Wykonawcy)  

numer konta: Bank PEKAO S.A. 32 1240 1154 1111 0000 2148 5046 

W tytule przelewu należy wpisać: Danceoffnia Camp (w skrócie DC) oraz imię i nazwisko  

uczestnika obozu. 

WARUNEK OTRZYMANIA FAKTURY: 

Warunkiem otrzymania FAKTURY ZA OBÓZ, jest przesłanie danych  do faktury  na adres email: 

marcin.zukowski@bialtur.pl  PRZED DOKONANIEM  PEŁNEJ WPŁATY !!! 

 

Informujemy, że  wpłaty muszą być dokonywane za każde dziecko oddzielnie (jeżeli klient opłaca pobyt 

więcej niż 1 dziecka biorącego udział w obozie. 

 

  Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wypełnienie i złożenie u Partnera  Karty kwalifikacyjnej 

Uczestnika obozu,  na co najmniej dwa tygodnie  przed rozpoczęciem obozu. 

 

 
 

 

 

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

miejscowość  i data     pieczątka i podpis Zamawiającego             podpis Klienta 



 

Warunki umowy uczestnictwa w obozie DanceOFFnia Camp 
I. Zawarcie umowy 

1. Przed zawarciem Umowy Klient winien zapoznać  się  z warunkami 
uczestnictwa oraz programem obozu. 
2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą  podpisania Umowy przez Klienta i 
przedstawiciela Zamawiającego  oraz wpłłaty zaliczki określonej w Umowie 
(w przypadku zgłłoszenia w terminie późniejszym niż wpłata zaliczki 
wskazanej w Umowie, należy jednorazowo wpłłacić pełłną cenę obozu). 
3. Wpłłaty pozostałłej należności należy dokonywać  w terminie wskazanym 
w Umowie. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi 
podstawę  do rozwiązania Umowy i wiąże się z prawem potrącenia 
poniesionych kosztów do wysokości określonej w punkcie 
II.3. warunków uczestnictwa, na co Klient wyraża zgodę. 
4. Przy zawieraniu Umowy Zamawiający wskaże rodzaj dokumentów 
niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich 
Zamawiającemu. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją  z 
uczestnictwa w obozie z winy Klienta. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany programu i ceny - nie 
później niż 20 dni przed rozpoczęciem obozu w przypadku wzrostu 
kosztów imprezy w wysokości większej niż 10%.Zamawiający jest 
zobowiązany do niezwłłocznego powiadomienia Klienta o ewentualnej 

zmianie warunków Umowy tj. ceny, terminu lub programu obozu. Klient 

zobowiązany jest w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia 

poinformować  Zamawiającego o akceptacji nowych warunków lub 
rezygnacji z udziałłu w obozie. 
6. W przypadku odwołłania przez Zamawiającego obozu z powodu braku 
wymaganej ilości uczestników, Klient zostanie o tym powiadomiony w 
formie pisemnej nie później niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. 
7. Przy zawieraniu Umowy Klient ma obowiązek zapoznać się z 
regulaminem DanceOFFnia Camp oraz zapoznać z nim dziecko (uczestnika 
obozu). 
  

II. Rezygnacja z obozu 

1. Rezygnacja Klienta z obozu może nastąpić  wyłącznie  w formie pisemnej i 
musi zawierać  datę jej zgłoszenia Zamawiającemu. 
2. Klientowi przysłługuje zwrot dokonanej wpłłaty jeżeli rezygnacja 
lub niemożliwość  wzięcia udziałłu w obozie następuje z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: 
a). zmiana warunków obozu (cena, termin, trasa, miejsce 
zakwaterowania środek transportu). Rezygnacja z tych przyczyn może 
nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu od Zamawiającego 
pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa 
się za akceptację zmienionych warunków Umowy, 

b). odwołanie obozu. 
3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Zamawiający 
zwraca Klientowi wpłłacone dotychczas kwoty w terminie 7 dni,  
po potrąceniu kosztów związanych z rezygnacją w wysokości: 

    a). od 20 lipca 2023r. do 4 sierpnia 2023r. potrąca się 50% ceny obozu; 
b). od 5 sierpnia 2023r.do 18 sierpnia 2023r. potrąca się  80% ceny obozu;  
c). po rozpoczęciu obozu, czyli od 18 sierpnia 2023r. – nie dokonuje się 
zwrotu żadnej  wpłaconej kwoty. 
d) w przypadku rezygnacji z pobytu przez uczestnika z powodu zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenia zakażenia wirusem i rozpoczęciu 
kwarantanny przez uczestnika przed rozpoczęciem pobytu, Klient otrzyma 
zwrot kosztów pomniejszony o tzw.” wsad do kotła”. 

4. W przypadku gdy Klient odstępujący od umowy wskaże osobę 
spełłniającą warunki udziałłu w imprezie, która przejmie obowiązki 
wynikające z tej umowy, Klient ponosi z tego tytułłu koszty opłłaty 
manipulacyjnej w wysokości 50złł. 
5. Zamawiający dokonuje potrącenia zgodnie z pkt. II. 3 także w 
przypadku niemożności wzięcia udziałłu w obozie z przyczyn leżących po 
stronie Klienta takich jak: 
a). niedotrzymania przez Klienta określonych w umowie terminów, 
b). nie przybycie na zbiórkę  ( przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu 
), 
c). choroba lub inne przypadki losowe. 

III. Prawa i obowiązki Klienta 
1. Klient ma prawo do wskazanych w umowie świadczeń. 

2. Klient lub odpowiednio niepełnoletni uczestnik obozu objęty zostanie 

szczególną opieką  we wszystkich przypadkach zdarzeń  nagłłych i nie 

zawinionych przez Zamawiającego. 
IV. Odpowiedzialność Klienta 

1. Klient odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie lub odpowiednio 
przez niepełnoletniego uczestnika obozu, opłłacając odszkodowanie w 

miejscu ich powstania. 
2. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za utracone przez Klienta lub 
odpowiednio niepełnoletniego  uczestnika obozu w czasie obozu rzeczy oraz 
przedmioty wartościowe, chyba, że do ich utraty doszło z przyczyn, za które 
odpowiada Zamawiający. 
3. W razie rażącego lub uporczywego naruszenia przez Klienta lub 
odpowiednio niepełnoletniego uczestnika obozu, ustalonego regulaminu 
obozu zagrażającego interesom innych uczestników Zamawiający może 
rozwiązać  umowę  lub odstąpić od niej w trybie natychmiastowym. Wszelkie 
koszty dalszego pobytu i powrotu do miejsca zamieszkania ponosi Klient. 

V. Reklamacje 

1. Skargi i zażalenia dotyczące realizacji obozu należy zgłłaszać  bezzwłłocznie, 
ale nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistniałłej sytuacji (najlepiej w formie 
pisemnej) do Kierownika obozu lub przedstawiciela Zamawiającego. 
Zamawiający dołłoży wszelkich starań aby usunąć przyczyny zasadnych skarg i 
zażaleń, w tym w miarę możliwości załłatwienie świadczeń  zastępczych. 

2. Ewentualne reklamacje mogą  być skłładane w formie pisemnej u 
Zamawiającego, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia obozu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłłocznie i 

udzielenia Klientowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania zwrotu różnicy wartości 
między świadczeniami określonymi w umowie a świadczeniamii zastępczymi, o 
których mowa w punkcie V.1., w przypadku gdy Klient nie otrzyma świadczeń  
zastępczych o tej samej lub wyższej wartości. 
5. Zamawiający nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostałły 
przez Klienta wykorzystane w całłości lub części z jego winy np. spóźnienie się 
na zbiórkę, nieprzybycie na zajęcia, skrócenie pobytu itp. 
VI. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych warunkami zastosowanie mają 

odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 
3.  W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusa SARS- CoV-2   
WYKONAWCA i ZAMAWIAJĄCY zobowiązują się do  przestrzegania 
wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży 
celem wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko 
zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. 
 
4. W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w 

DanceOFFnia SDK jest: „DanceOFFnia” Studio Działań Kreatywnych Karolina 

Maria Garbacik z siedzibą w Białymstoku ul. Zwycięstwa nr 8/1 lok. 10, 15-703 

Białystok.  

2) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w 

celu realizacji umowy uczestnictwa w obozie DanceOFFnia Camp. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w celu o którym mowa w 

pkt 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Bial-Tur Biuro 

Turystyki sp. z o.o.. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być 

podmioty z następujących kategorii: 

a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy 

informatyczne Administratora, podmioty świadczące na rzecz 

Administratora usługi rachunkowe, prawne oraz usługi doręczania 

korespondencji i przesyłek, 

b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa np. sądy i organy państwowe. 

5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 

przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c) przenoszenia danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z 

osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 

tą osobę oraz - przetwarzanie odbywa się w sposób 

zautomatyzowany;  

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są 

przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą.  

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu w DanceOFFnia SDK Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w obozie DanceOFFnia 

Camp. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia 

umowy.    

9) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowanie. 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

Data i podpis Klienta

 


