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UMOWA NA ORGANIZACJĘ 
LETNICH WARSZTATÓW TANECZNYCH 

 
Zawarta w dniu ........................................ pomiędzy : 
Organizatorem Shock Dance Bartosz Jakubowski , ul. Szwoleżerów 66d/3, 05-091 Ząbki 
NIP: 1251648087 
 
A 
 
Rodzicem/Opiekunem  prawnym uczestnika obozu,  

 
Imię : …................................................Nazwisko:............................................................... 

Adres zamieszkania ……………………………......................……………………………….. 

Telefon….......…………........……..........   mail(obowiązkowe) .................................................................... 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży o nazwie  „Letnie 
Warsztaty Taneczne” 
2. Termin warsztatów: od 15.08.2020 do 24.08.2020 
3. Miejsce Letnich Warsztatów Tanecznych : Ośrodek szkoleniowo - wypoczynkowy "Rzemieślnik" , 07-306 
Brok, ul. Brzostowa 28. 
5. Cena 1900zł  
6. Cena zawiera zakwaterowanie (9 noclegów) w pokojach od 2 do 4 osobowych, pełne wyżywienie 
podczas pełnych dni obozu (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja), opiekę wychowawców, 
ubezpieczenie NNW, naukę tańca min. 3 godziny dziennie. 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie obozu z przyczyn od niego niezależnych.  
7. W cenę jest wliczony dojazd do ośrodka z miejsca wyjazdu  i powrót uczestnika z obozu do miejsca 
powrotu, Godzina wyjazdu i powrotu zostanie przesłana elektronicznie i zamieszczona na stronie klubu 
www.uczymytanca.pl na portalu facebook: www.facebook.com/sdtaniec  
8. Dane uczestnika obozu: 

Nazwisko:……………………………….........…. Imię:.......................................................... 

Data urodzenia: …...........................................Pesel:......................................................... 

Adres zameldowania:..................................................................................................................... 

Adres zamieszkania:...................................................................................................................... 

Telefon: …........................................................... 

Preferencje żywieniowe dziecka: A) Normalne B) Wegetariańskie (podkreślić właściwe) 
 
Obchodzone święta podczas obozu: Urodziny , Imieniny , Brak (podkreślić właściwe) 
 
9. Płatności: 
Zaliczka(I RATA) do 28.02.2020 : 400 zł. 
Proponowana forma ratalna: 
II RATA do 28.03.2020: 400 zł 
III RATA do 28.04.2020: 400 zł 
IV RATA do 28.05.2020: 400 zł 
V RATA do 28.06.2020: 300 zł 
Całość zapłaty za Letnie Warsztaty Taneczne do: 28.07.2020 

10.Sposób zapłaty: 

a) u trenera 

b) przelewem na konto:  34 1950 0001 2006 0048 2847 0001 (tytułem Letnie Warsztaty Taneczne 

– Imię i Nazwisko Dziecka) 

 

http://www.uczymytanca.pl/
http://www.facebook.com/sdtaniec
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11. W razie rezygnacji z udziału w obozie klient ma prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów wraz 

z zadatkiem tylko poprzez znalezienia zastępstwa za swoją osobę.  

UWAGA  
Informacja o rezygnacji dostarczona na piśmie podczas treningu lub 
mailem(kontakt@uczymytanca.pl) wraz z danymi osoby deklarującej chęć udziału w obozie w 
zastępstwie za osobę rezygnującą. 
12. Prawny opiekun uczestnika w razie rezygnacji z obozu przekazać prawa do uczestnictwa w obozie 
letnim osobie trzeciej informując pismem lub mailem o tym fakcie organizatora. Osoba trzecia nabiera praw 
do przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy z organizatorem. Po podpisaniu umowy wpłacona kwota 
przechodzi na osobę trzecią , Organizator nie ingeruje i nie rozstrzyga rozliczeń pomiędzy stronami 
przekazującymi między sobą prawa do udziału w obozie. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany warunku zwrotu części kosztów ujętego w 
punkcie 11 , jeżeli Rodzic lub Opiekun Prawny odpowiednio uwarunkuje decyzje rezygnacji. Jednak w tym 
przypadku tylko Organizator ma prawo podjęcia decyzji o zwrocie części kosztów. 
14. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania w czasie trwania obozu  regulaminu Letnich 
Warsztatów Tanecznych (Załącznik 1) 
15. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu rodzica/opiekuna podczas 
trwania Letnich Warsztatów Tanecznych (Załącznik 2) 
16. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek wypełnić kartę kwalifikacyjną(Załącznik 3) , 
17. Całościowa lub częściowa opłata za przedmiot umowy nie podlega zwrotowi gdy rodzic lub opiekun 
prawny postanowi wcześniej niż zaplanowany koniec obozu odebrać uczestnika obozu czyli zakończyć 
umowę przed czasem ujętym w punkcie 2. 
18. Koszty związane z zniszczeniem i uszkodzeniem mienia wyrządzone przez uczestnika obozu ponoszą 
rodzice lub opiekunowie prawni. 
19. W przypadku rażących łamań regulaminu Letnich Warsztatów Tanecznych (Załącznik 1) oraz 
regulaminu rodzica /opiekuna prawnego podczas Trwania Letnich Warsztatów Tanecznych(Załącznik 2) 
przez uczestnika obozu lub jego rodzica/opiekuna prawnego, organizator może podjąć decyzję o 
natychmiastowym zerwaniu umowy, poprzez powiadomienie rodzica/opiekuna prawnego drogą 
telefoniczną, SMS-ową oraz osobiście. W tym przypadku nie obowiązuje zwrot opłaty poniesionej przez 
rodzica/opiekuna prawnego za resztę trwania obozu. 
20. Podczas zerwania umowy przez Organizatora ze względów ujętych w pkt. 19. Organizator lub 
Kierownik Wypoczynku powiadamia Rodzica/Opiekuna Prawnego o natychmiastowym odbiorze dziecka z 
obozu poprzez rodzica lub Opiekuna prawnego tego samego dnia gdy takie powiadomienie zostało 
wysłane. 
21. W przypadku gdy Rodzic/Opiekun Prawny nie podejmie odbioru dziecka zgodnie z sytuacją opisaną w 
punkcie 20 , Organizator lub Kierownik Wypoczynku może podjąć decyzję o powiadomieniu Policji oraz 
Kuratorium Oświaty celem zawiadomienia o braku zainteresowania dzieckiem ze strony Rodzica/Opiekuna 
Prawnego 
22. Rodzic/Opiekun Prawny wyraża zgodę przeprowadzanie wykwalifikowanej pielęgniarce podczas obozu 
wywiadu lekarskiego, badań kontrolnych, podawania lekarstw oraz podawania informacji zdrowotnych 
lekarzowi. 
23. Rodzic/Opiekun Prawny wyraża zgodę na utrwalanie oraz udostępnianie wizerunku uczestnika obozu w 
celach reklamowych. 
24. Rodzic lub Opiekun Prawny podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość wszystkich swoich 
danych zawartych w niniejszej Umowie. 
25. Załącznik 1, Załącznik 2 oraz Załącznik 3 stanowią integralną całość niniejszej umowy. 
26. Rodzic/Opiekun Prawny oświadcza ze zapoznał się Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych 
Osobowych 
27. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 
 
 
 

 

 
........………………………….............                                    ………………………………. 
Organizator       Rodzic lub Opiekun prawny 
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REGULAMIN LETNICH WARSZTATÓW TANECZNYCH 2019 BROK 15.08 -24.08.2019 organizowanych  

przez Shock Dance Bartosz Jakubowski (Załącznik 1 do umowy) 

Uczestnik obozu ma prawo do:  

1. Pełnego wykorzystania programu obozu.  

2. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.  

3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.  

4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.  

5. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (telefony komórkowe 

będą zbierane i wydawane tylko w wyznaczonych godzinach)  

 

Uczestnik obozu ma obowiązek:  

1. Przestrzegania harmonogramu dnia w tym ciszy nocnej.  

2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. 

3. Brania czynnego udziału w zajęciach. 

4. Natychmiastowego zgłaszanie niedyspozycji mogącej wykluczyć z udziału w zajęciach programowych. 

5. Stosowania się do poleceń kadry obozu: trenerów, wychowawców, kierownika, ratownika.  

6. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas 

kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.  

7. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu ośrodka.  

8. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. 

9. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. 

 Uczestnikom obozu zabrania się:  

1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, oddalania się od grupy podczas zajęć.  

2. Posiadania i zażywania leków (wszystkie należy przekazać wychowawcy), posiadania i palenia 

papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i zażywania środków odurzających.  

3. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych uczestników 

obozu, trenerów, wychowawców, osób przebywających na terenie ośrodka.  

4. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.  

5. Nagrywania nośnikiem danych typu kamera, telefon komórkowy, aparat innych uczestników obozu 

bez wyrażenia ich zgody. 

6. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami 

przeciwpożarowymi.  

Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary: 

1. Nagana udzielona przez trenera, wychowawcę, kierownika.  

2. W przypadku rażącego, ciągłego łamania regulaminu uczestnikowi grozi usunięcie z obozu poprzez 

natychmiastowe wezwanie rodzica lub opiekuna prawnego do odebrania i zakończenia wypoczynku 

przez uczestnika obozu. 

 

 

 Oświadczam, że zaznajomiłem moje dziecko z treścią regulaminu i zobowiązuje je do przestrzegania wszystkich 

jego punktów.  

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

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 
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REGULAMIN RODZICA/OPIEKUNA PODCZAS TRWANIA LETNICH WARSZTATÓW TANECZNYCH 2020 BROK 15.08-

24.08.2020 organizowanych przez Shock Dance Bartosz Jakubowski(Załącznik 2 do umowy) 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni, 

Niniejszy regulamin powstał po to aby zapewnić godną opiekę , komfort i bezpieczeństwo uczestnika obozu, oraz 

komfortu pracy wychowawcy. Podczas obozu wychowawca zastępuje Was we wszystkich aspektach.  

Jako organizator wiem że Wasze dzieci to Wasz największy skarb, dlatego Nasza kadra ukończyła specjalne szkolenia 

Wychowawców Kolonijnych akceptowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, każdy obóz organizowany przez 

nas zawsze jest zgłaszany do Kuratorium Oświaty po to aby spełnić wszystkie warunki niezbędne do wypoczynku 

dzieci i młodzieży.  

Zalecam spotkania z dziećmi ograniczyć do minimum, to że macie czas na spędzenie czasu z dzieckiem to bardzo 

dobrze, tylko zwróćcie uwagę że nie każdy rodzic ma tyle czasu co Wy . Proszę się postawić w przypadku rodzica 

który ze jakichś względów nie może przyjechać na spotkanie z dzieckiem oraz ze strony Wychowawcy który musi 

zaspokoić sytuację wynikającą z braku możliwości spotkania się z dzieckiem. 

Z poważaniem, 

Bartosz Jakubowski 

(Organizator obozu) 

REGULAMIN KONTAKTU Z UCZESTNIKIEM OBOZU: 

1. Rodzic/ Opiekun Prawny  jeżeli potrzebuje skontaktować się z dzieckiem w godzinach innych niż wyznaczone 

w Regulaminie 1 powinien skontaktować się z Kierownikiem Wypoczynku. 

2. Rodzic / Opiekun prawny nie ma prawa kontaktować się z Wychowawcą Wypoczynku. Wszystkie informacje 

na temat dziecka podaje Kierownik Wypoczynku. 

3. Rodzic/Opiekun Prawny ma bezwzględny zakaz przebywania oraz poruszania się bez zgody Kierownika 

Wypoczynku po terenie obiektu w którym trwa obóz . 

4. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna, Kierownik Wypoczynku może kontaktować się z 

Rodzicem/Opiekunem jedynie w ważnych przypadkach np. stanu zdrowia, ciężkiego złamania  regulaminu. 

REGULAMIN SPOTKAŃ Z DZIEĆMI: 

5. Rodzic/Opiekun Prawny ma obowiązek na dzień przed planowanym spotkaniem powiadomić Kierownika 

Wypoczynku o zaplanowanym spotkaniu. 

6. Do spotkań rodziców/opiekunów prawnych z dziećmi dochodzi tylko i wyłącznie w godzinach 15.00 do 18.30 

7. Rodzic/Opiekun Prawny ma zakaz powiadamiania dziecka o spotkaniu drogą telefoniczną, SMS-ową (Ten 

punkt ma zapobiec reakcji łańcuchowej u innych dzieci) 

8. Jedynie Rodzice/Opiekunowie Prawni mają prawo do spotkań z dzieckiem. 

9. Rodzic/Opiekun Prawny we własnym zakresie organizuje spotkanie z dzieckiem po za terenem obiektu w 

którym trwa obóz .  

10. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć pisemne oświadczenie o zamierzeniu zabrania dziecka na 

spotkanie( Oświadczenie musi zawierać Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna, datę, przewidywaną godzinę 

powrotu dziecka ze spotkania) 

11. Pod koniec spotkania Rodzic/Opiekun Prawny kontaktuje się telefonicznie z Kierownikiem Wypoczynku i 

dostarcza dziecko pod bramkę obiektu po czym Wychowawca /Kierownik Wypoczynku odprowadza dziecko 

do grupy. 

DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kierowana do uczestników obozu 

i rodziców/opiekunów prawnych 

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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

przysługujących prawach z tym związanych. 

1. Administratorem danych osobowych jest Shock Dance Bartosz Jakubowski, 05-091 Ząbki ul. 

Szwoleżerów 66d /3 . 

2. Jeżeli Pan/Pani mają pytania dotyczące sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można 

uzyskać pytaniem na adres mailowy Administratora : kontakt@uczymytanca.pl  

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane na podstawie udzielonych zgód lub 

zawartych umów. 

4.  Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celach niezbędnych do 

organizacji obozu takich jak:  

dzienniki obecności, podpisane regulaminy, karty lekarskie, profil rodzica/prawnego opiekuna oraz dziecka  

w systemach informatycznych, kontakt  z Panem/Panią telefoniczny lub mailowy w sprawach pobytu 

dziecka na obozie, wgląd danych dla Kuratora Oświaty, Inspektora Sanitarnego, Funkcjonariusza Policji 

podczas kontroli. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych, prawo do poprawiania danych 

osobowych, prawo do do żądania usunięcia danych osobowych(prawo do bycia zapomnianym) w przypadku 

gdy danie nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane oraz 

osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do uczestnictwa 

Pani/Pana dziecka na obozie organizowanych przez Shock Dance Bartosz Jakubowski. 

7. „Zapomnienie” Danych Osobowych równa się jednoznacznie z zerwaniem umowy organizacyjnej 

obozu.  

8. Jeżeli Uczestnik obozu opuści obóz wcześniej lub zostanie wydalony, to jego dane dalej są 

przetwarzane.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma 

Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 4, jednak nie więcej jak 5 lat od zakończenia obozu 
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WYPRAWKA DZIECKA NA LETNIE WARSZTATY TANECZNE BROK 2020 

 legitymacja szkolna, 

 buty sportowe do chodzenia, sandały/ klapki, 

 kurtka przeciwdeszczowa, 

 2 ciepłe bluzy, 

 5-8 koszulek z krótkim rękawem, 

 3 pary krótkich spodenek, 

 2 pary długich spodni, 

 strój kąpielowy, 

 ręcznik plażowy, 

 ręcznik do kąpieli, 

 czapka z daszkiem/ chustka na głowę 

 kosmetyczka, a w niej: - pasta do zębów, - szczoteczka do zębów, - mydło/żel pod 

prysznic, - krem z filtrem przeciwsłonecznym, - preparat odstraszający komary, - 

grzebień/szczotka, w przypadku dziewcząt również: gumki oraz wsuwki do włosów - 

szampon do włosów, 

 bielizna osobista, 

 bidon do wody 

 120 zł na potrzeby dziecka 

 skarpety;  

 

Oddzielny zestaw ubrań do zajęć tanecznych: 

 buty do ćwiczeń (tylko na zajęcia) 

 spodnie sportowe (co najmniej 3 pary) 

 koszulki (co najmniej 6 sztuk)  

 

 

 

 

 
 
      


