
EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA 
Organizator Turystyki:  47-400 Racibórz, Bolesława Leśmiana 9, NIP 748-111-53-63 

Kierownik biura: Weronika Jaschek, tel. 666 733 515, mail: oboz.zwiadowcy@gmail.com 
Rachunek bankowy: 96 1050 1328 1000 0090 6878 1757 

  Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 
www.oboz.zwiadowcy.pl 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Działalność turystyczna jest prowadzona na podstawie wpisu do rejestru organizatorów turystyki 

i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem  802.  
Organizator turystyki posiada gwarancję ubezpieczeniową UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń s.a. z siedzibą w Warszawie 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Umowa o świadczenie usług turystycznych i uczestnictwa w placówce wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży szkolnej 

 

Nazwa placówki 
wypoczynku 

Kod turnusu Miejscowość Termin Cena i wybór miejsca rozpoczęcia   
i zakończenia transportu 

ZWIADOWCY NAD 
MORZEM 

 
ZM 

 
 
 

PLEŚNA □ 11.07.2022 – 23.07.2022 

□ 25.07.2022 – 06.08.2022 
 
  
     

□ 1770 ZŁ – TRANSPORT WŁASNY RODZICA 

□ 1970 ZŁ – RACIBÓRZ 

 
PONIŻSZE DANE PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Imię i nazwisko dziecka (uczestnika) Pesel dziecka/uczestnika 
turnusu 

Data i miejsce urodzenia 
dziecka 

Wzrost i waga dziecka 

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

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

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

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

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) Telefon kontaktowy 
rodziców/opiekunów 

E-mail rodziców/opiekunów Rozmiar koszulki (s, m, l, xl, xxl) 

wg rozmiarów dla dorosłych 

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

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

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

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

Dokładne dane osoby, na którą należy wystawić fakturę Adres korespondencyjny (z kodem pocztowym) 
 

Czy dziecko uczestniczyło 
w obozie w Pleśnej  

w poprzednich latach? 

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

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

 
□  TAK       □  NIE 

§ 1 ORGANIZATOR OŚWIADCZA, A KLIENT PRZYJMUJE PONIŻSZĄ OFERTĘ ORAZ ZASADY JEJ REALIZACJI 
 

1. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE TURNUSU – Turnus rozpoczyna się przyjazdem do miejsca organizacji turnusu pomiędzy godziną 14.00 a 16.00 
w pierwszym dniu turnusu. Pierwszym posiłkiem w pierwszym dniu turnusu (dniu przyjazdu) jest obiad. Turnus kończy się o 9.30 śniadaniem w 
ostatnim dniu turnusu oraz wydaniem prowiantu na drogę powrotną wszystkim uczestnikom turnusu. 

2. ZAKWATEROWANIE – Namioty typu NS 6 osobowe ,wyposażone w łóżka, szafki, stolik, krzesła, gniazdko elektryczne. Uczestnik musi mieć 
swój śpiwór; Kontenery 4 osobowe; Toalety oraz natryski w osobnym budynku 

3. WYŻYWIENIE Pełne dzienne wyżywienie w danym osobodniu obejmuje śniadanie, obiad (2 dania), podwieczorek podawany do obiadu, kolację. 
Do każdego posiłku podawane są napoje ciepłe lub zimne (np. soki). Turnus rozpoczyna się obiadem w pierwszym dniu i kończy śniadaniem w 
dniu ostatnim. Każdy uczestnik programu otrzymuje prowiant na drogę powrotną składający się z: dwóch bułek z serem lub wędliną, batonika, 
0,5l napoju lub wody mineralnej. Wyżywienie jest zgodne z zasadami zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. Jadłospisy są przygo-
towane przez wykwalifikowanych technologów żywienia. W czasie turnusu dzieci mają dostęp do bezpłatnych napojów (woda mineralna lub 
herbata). Uczestnik musi mieć swoją menażkę ( lub zestaw nietłukących talerzy ) oraz zestaw sztućców. 

4. PAKIET UCZESTNIKA – Każdy uczestnik otrzymuje koszulkę 
5. PROGRAM TEMATYCZNO-DYDAKTYCZNY TURNUSU – Chrzest morski – tor przeszkód i spotkanie z Neptunem; Talent show – prezentujemy 

swoje talenty; Letnie dyskoteki przy waszych ulubionych kawałkach; Olimpiada nadmorska – rywalizacja w ciekawych/nietypowych konkuren-
cjach sportowo-rekreacyjnych; Gry i zabawy terenowe w lesie i na plaży; Nocne z podchody z nauką orientacji w terenie; Wartowanie nocne z pil-
nowanie flagi i obozu; Zajęcia plastyczne, również na plaży; Wycieczki piesze i rowerowe do Ustronia Morskiego, Gąsek, Sarbinowa,; Zwiedzanie 
latarni morskiej w Gąskach; Ogniska przy gitarze, śpiewach z pieczeniem kiełbasy; Turniej tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki; Aktywne 
plażowanie i relaks z kąpielami i zabawami w morzu – mokre rozgrywki; Mini triathlon; Zajęcia z pierwszej pomocy nad wodą, w lesie…; Rekrea-
cja na plaży: gra w siatkówkę plażową, bule, ringo, rzeźby i budowle z piasku; Dzień obozowicza – zajęcia wg. najciekawszych pomysłów 
uczestników; Zajęcia niespodzianki 

6. INNE – opieka medyczna (NFZ), opieka wychowawcza i kierownicza, leki w przypadku zachorowania na turnusie - bezpłatnie, ubezpieczenie NW 
uczestników i OC kadry turnusu. 

 
 
….............................................................. 
 (podpis klienta) 

 



7. TRANSPORT  UCZESTNIKÓW – jeśli klient wybrał ofertę z transportem świadczonym przez organizatora turystyki, to transport prowadzony jest 
w trybie mieszanym (autokarowo-kolejowy). Organizator turystyki publikuje na swojej stronie internetowej informacje transportowe zgodnie z 
ogólnymi warunkami udziału w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży. W przypadku transportu autokarowego lub mieszanego (autoka-
rowo - kolejowego), organizator turystyki oświadcza, że każdemu uczestnikowi gwarantuje się miejsce siedzące w autokarze oraz miejsce na 
bagaż w luku bagażowym autokaru. W pociągu każdy uczestnik transportu będzie miał zagwarantowane miejsce siedzące  w rezerwowanym 
przedziale klasy II pociągu minimum pospiesznego i miejsce na bagaż w przedziale pociągu. 

 

§ 2 ZOBOWIĄZANIE KLIENTA 
 

1. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się i akceptuje następujące dokumenty organizatora turystyki, które stano-
wią integralną część umowy: A. Niniejszą umowę oraz świadczenia w niej zawarte, które stanowią podstawę do składania roszczeń i reklamacji 
wobec organizatora turystyki. B. Regulamin obowiązujący w czasie trwania imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez or-
ganizatora turystyki. C. Ogólne warunki udział  w imprezach turystycznych dla dzieci  i młodzieży organizowanych przez organizatora turystyki. 

2. Zatajenie choroby dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego) i nie wpisanie informacji o faktycznym stanie zdrowia w karcie kwalifikacyjnej 
wiąże  się z relegowaniem dziecka z turnusu i potrąceniem poniesionych przez organizatora kolonii kosztów.  

3. Opiekun jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko w leki na choroby przewlekłe na czas turnusu (dotyczy tylko leków przyjmowanych doustnie) oraz 
należy od lekarza prowadzącego posiadać zaświadczenie o przyjmowanych przez dziecko  lekach oraz ich dawkowaniu. 

4. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się, przeczytał ze zrozumieniem dokumenty określone w pkt. §2- 1.A, 2-1.B. i 
2-1.C, niniejszej umowy oraz przyjmuje te dokumenty bez protestu. 

5. Podpisanie niniejszej umowy wiąże pod względem prawnym organizatora turystyki i klienta w zakresie realizacji niniejszej umowy. 
6. Podpisanie niniejszej umowy przez klienta i organizatora turystyki jest równoznaczne z przyjęciem przez nich zasad organizacji danej imprezy 

turystycznej dla dzieci i młodzieży. 
7. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie w celach reklamowo-marketingowych zdjęć zrobionych na koloniach organizowanych przez Europej-

skie Centrum Kształcenia. 

 
§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
2. Sprawy które nie zostały uregulowane w tej umowie, ogólnych warunkach udziału w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży i regulami-

nie, stanowiących integralną część niniejszej umowy, regulują przepisy Ustawy „o usługach turystycznych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku z póź-
niejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu cywilnego RP, inne przepisy RP dotyczące ochrony praw konsumentów oraz przepisy Unii Europej-
skiej w sprawie ochrony praw konsumentów, których RP jest stroną. 

3. W leki na choroby przewlekłe opiekun jest zobowiązany zaopatrzyć dziecko na czas turnusu. 
4. Faktura za udział dziecka w turnusie zostanie wystawiona 14 dni po zakończeniu turnusu. 
 

§ 4 ZGODY 

 
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych „szczególnych kategorii” 
 
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas: Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w Raciborzu w celu wykonania umowy o świadczenie 
usług turystycznych i uczestnictwa w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (art. 6 lit. ust. 1 lit. b RODO) Twoich danych osobowych, 
które przekazałaś/eś nam w niniejszej Umowie oraz karcie kwalifikacyjnej. W tym w szczególności zebrane szczególne kategorie danych: danych o 
stanie zdrowie Twojego dziecka. Ponieważ dane szczególnych kategorii w tym dotyczące zdrowia/inne chronione są szczególnie, musimy prosić 
Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Prosimy, potwierdź wyraźnie, że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane 
o których mowa wyżej: 
 
□ NIE 
□ TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej, w tym dane szczególnych kategorii, w powyżej 

wskazanych celach.* 
 

*Wyrażenie zgody jest konieczne do realizacji warunków umowy. 
2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka przez Europejskie Centrum Kultury z siedzibą w Raciborzu w tym na obrót eg-
zemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpo-
wszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób na materiałach służących popularyzacji działań ECK w: mediach elektro-
nicznych, w szczególności na stronach internetowych, broszurach, ulotkach etc. 
 
□ NIE 
□ TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali wizerunek mojego dziecka w powyżej wskazanych celach. 

 
Klient zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości 500zł do siedmiu dni od podpisania niniejszej umowy. 

Pozostałą część kwoty za turnus należy wpłacić do 30 dni przed jego rozpoczęciem. 

Numer konta: 96 1050 1328 1000 0090 6878 1757 
 

Racibórz, dn. …..................................... 
 
 
….............................................................. 
                       (podpis  klienta)       

Pieczęć firmowa organizatora lub agenta oraz  pieczęć 
i podpis  osoby upoważnionej do zawierania umów  
w zakresie turystyki 

 


