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UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PÓŁKOLONII / ZIMOWISKU nr……………. 

 

1. Nazwa imprezy i termin……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa miejscowości w której odbywa się impreza………………………………………………………………………. 

3. Dane Klienta - Osoba dokonująca zgłoszenia Rodzic / Prawny opiekun: 

Imię:     Nazwisko: 

Adres:     Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

4. Dane Uczestnika: 

Imię:      Nazwisko: 

Adres:     

Numer PESEL:    Data urodzenia: 

Adres e-mail:    Numer telefonu: 

 

1. Klient - Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Uczestnictwa w imprezie stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy oraz Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych 
przez firmę Bielak Active, które zostały dostarczone przez Organizatora przed dokonaniem zgłoszenia. 

2. Klient - Zgłaszający oświadcza, że akceptuje Regulamin imprezy oraz zobowiązuje się do przedstawienia go 
Uczestnikowi. 

3. Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi : 340 zł / osoba - dla Uczestników z terenu gminy będącej 
partnerem organizatora lub 440 zł – dla pozostałych Uczestników (informacja w programie). Zgłaszający 
zobowiązuje się dokonać płatności za uczestnictwo najpóźniej do 3 dni od dokonania zgłoszenia, 
osobiście w siedzibie Organizatora lub na konto Organizatora. Brak wpłaty w określonym terminie może 
skutkować skreśleniem z listy uczestników. 

4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi podpisane zgłoszenie oraz Kartę Informacyjną 
Uczestnika najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy.  

5. Uczestnicy zobowiązani są do obecności na punktualnie miejscu zbiórki wskazanym w programie imprezy. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie programu z przyczyn leżących po stronie 

uczestnika. 
7. Organizator ma prawo do usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów Uczestnika, który w rażący 

sposób łamie regulamin imprezy oraz zasady społeczne i nie reaguje na upomnienia kadry lub zagraża 
bezpieczeństwu innych uczestników, a także w przypadku gdy stan zdrowia Uczestnika nie pozwala na jego 
udział w zajęciach grupowych i fakt ten celowo nie został ujęty w zgłoszeniu. 

8. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w programie imprezy w trakcie jej trwania na zasadzie 
wzajemnego porozumienia, szczególnie w przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
realizację programu lub innych czynników trudnych do przewidzenia. 

9. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji 
organizator zwróci Uczestnikowi / Zgłaszającemu wpłaconą kwotę z potrąceniem faktycznie poniesionych 
kosztów organizacji imprezy. 

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do przeniesienia prawa uczestnictwa w imprezie na inną osobę, 
pod warunkiem, że ta osoba przyjmuje wszystkie obowiązki uczestnika. 

11. Uczestnik i Zgłaszający mają prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona 
przedstawicielowi Organizatora niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości zapewnianych świadczeń 
lub realizacji programu. Przedmiotem reklamacji nie mogą myć następstwa okoliczności i zdarzeń na które 
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Organizator nie ma wpływu i których nie mógł przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności np. 
czynności celne, utrudnienia w ruchu drogowym, umyślne działanie osób trzecich, wypadki losowe, 
warunki atmosferyczne. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności: 
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych; 
ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych; Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa i Regulaminu niniejszej 
imprezy, które zostały dostarczone Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy. 

13. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Organizatora. 

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz ustalenia dotyczące uczestnictwa w imprezie wymagają formy 

pisemnej (list, e-mail), po rygorem nieważności. 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………    …………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia     Podpis organizatora 
 
 
 
 
 
Ochrona dane osobowych i wizerunku 
1. Klient - Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych oraz danych Uczestnika i  został 

poinformowany, że administratorem danych osobowych jest firma Bielak Active z siedzibą w Dobrej 202. 
Z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 34-642 Dobra 202 lub 
drogą e-mailową pod adresem: kontakt@bielakactive.pl. Dane osobowe Zgłaszającego oraz dane 
Uczestnika są przetwarzane w celu realizacji imprezy organizowanej przez firmę Bielak Active. 

2. Zgłaszający został poinformowany, że jego dane osobowe oraz dane Uczestnika będą przetwarzane przez 
okres trwania imprezy oraz 5 lat po jej zakończeniu i w związku z tym przysługuje im prawo do żądania 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Dane osobowe są przetwarzane 
elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których 
mowa powyżej. 

3. Organizator oświadcza, iż dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę 
przetwarzanych danych oraz ich przetwarzanie zgodnie z przepisami prawa i zobowiązuje się do 
zachowania w tajemnicy danych osobowych, także po wygaśnięciu umowy i zakończeniu imprezy. 

4. Zgłaszający wyraża / nie wyraża zgody na utrwalanie wizerunku Uczestnika i jego wykorzystanie do 
celów promocyjnych związanych z działalnością firmy Bielak Active (niepotrzebne skreślić) 

5. Zgłaszający oświadcza za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności za 
imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa / dokonaniem zgłoszenia udziału w 
imprezie, otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia: Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie RP, 
zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 z dnia 16.02.2015 r. oraz zmienione uchwałą nr 70/z/2015 ZARZĄDU 
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Koszty Imprezy 
Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje, zatwierdzonych uchwałą 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 r. stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 

6. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnianie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także 
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zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia zawartej 
umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego. 

7. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. 
Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia. Pełna informacja 
dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-
iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych. 

 
 

Uczestnik cierpi na chorobę przewlekłą (informacja konieczna do ubezpieczenia)   TAK / NIE 
 
Chcę wykupić dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy z powodu nagłego zachorowania 
uczestnika lub jego najbliższych członków rodziny 
(Koszt: 19 zł; w przypadku chorób przewlekłych: 35 zł)      TAK / NIE 
 

Chcę otrzymać fakturę VAT zawierającą moje dane osobowe     TAK / NIE 
 

 
 

Data dostarczenia do organizatora……………… 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………   …………………………………………………… 
Czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia    Podpis organizatora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielak Active Dariusz Bielak 

34-642 Dobra 202 

Biuro / info / rezerwacja tel. +48 669 020 100 

Informacja w trakcie trwania obozów tel. +48 698 410 012 

Numer konta: 9288 0400 0000 2002 0155 2700 01 

e-mail: kontakt@bielakactive.pl 

www.bielakactive.pl 
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KARTA INFORMACYJNA UCZESTNIKA IMPREZY 

1. Imię i nazwisko Uczestnika……………………………………………................................................................................  

2. Data urodzenia ................................................................................................................................................ 

3. PESEL……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania ......................................................................................................................................... 

5. Adres pobytu rodziców (opiekunów):.............................................................................................................. 

6. Telefon kontaktowy do Rodziców (opiekunów)……......................................................................................... 

7.  Adres e-mail Rodziców (opiekunów)............................................................................................................... 

*niepotrzebne skreślić 

INFORMACJA RODZICÓW / OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest chore, uczulone, 

jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z 

aktualnym wpisem szczepień): 

tężec……………………………………………………………………………………………………………..…. 

błonica…………………………………………………………………………………………………………….. 

dur…………………………………………………………………………………………………….…….……… 

inne………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczenie 

1. Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu 

właściwej opieki dziecku w czasie trwania warsztatów. 

2. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach, których 

program i regulamin poznałem. Oświadczam, że dziecko zapoznało się z regulaminem zajęć.   

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)). 

 

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

miejscowość, data podpis Rodzica / Opiekuna 

 


