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Warunki uczestnictwa 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem półkolonii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Centrum Edukacyjne No.1 z 

siedzibą przy Alei Bzów 47, 02-495 Warszawa, NIP: 761 132 77 68 

2. Dokument ustala ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich półkoloniach organizowanych 

przez Organizatora.  

3. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy o udział w półkoloniach i wymaga 

pisemnego potwierdzenia jego otrzymania i zapoznania się z jego treścią przez osobę 

zawierającą umowę o uczestnictwo w półkoloniach. 

4. Dokument „Warunki uczestnictwa”  określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w 

półkoloniach, zwanych dalej „Uczestnikami”, a także prawa i obowiązki osób zawierających 

umowę o udział w półkoloniach, zwanych dalej „Opiekunami” Uczestnika. 

5. Osobami uczestniczącymi w półkolonii są osoby niepełnoletnie, zatem ich udział w półkolonii 

wymaga wyrażenia pisemnej zgody na ich udział przez ich Opiekuna, przy czym wszelkich 

czynności prawnych związanych z zawarciem umowy dokonuje Opiekun. 

6. Podstawą uczestnictwa w półkoloniach uczestnika jest zapoznanie się z ofertą Organizatora, 

Warunkami Uczestnictwa oraz Regulaminem Półkolonii, następnie wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego podając pełne dane teleadresowe, dane dotyczące uczestnika oraz wpłacenie 

zaliczki w terminie do 7 dni po zgłoszeniu uczestnika.  

7. Wpłata zaliczki w wysokości 200zł oznacza akceptację wszystkich warunków wynikających z 

dokumentów wymienionych w § 1 pkt. 6 i wywołuje wszystkie skutki prawne, jakie 

przewidziane są dla zawarcia umowy. Zaliczka nie podlega zwrotowi.  

8. Zawarcie umowy z Opiekunem o udział w półkoloniach następuje w formie pisemnej po 

zapoznaniu się przez niego z ofertą, Warunkami Uczestnictwa, Regulaminem Półkolonii, Kartą 

Uczestnika oraz po podaniu pełnych danych teleadresowych i wpłaceniu zaliczki w określonym 

terminie.  

9. Zawierający umowę zobowiązany jest do podania pełnych danych teleadresowych i wpłacenia 

zaliczki w terminie i wysokości określonej w umowie. 

10. Uczestnictwo wymaga, oprócz warunków zawartych w pkt. 6 niniejszego paragrafu, 

wypełnienia przez Opiekuna osoby małoletniej Karty Uczestnika Organizatora i dostarczenia 

dokumentów w oryginale na miejsce realizacji półkolonii najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

półkolonii. 

11. Uczestnicy odbierani są przez Opiekuna. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika z 

terenu półkolonii lub odebranie go przez inną osobę niż Opiekunowie, Opiekun jest 

zobowiązany do napisania stosowanego oświadczenia, w którym upoważnia inną osobę do 

odbioru i dostarczenia tego oświadczenia osobiście.  

12. Uczestnicy przebywają pod opieką Organizatora od momentu przekazania Uczestnika przez 

Opiekuna, nie wcześniej niż od godz. 7.30 i nie później niż godz. 18.00. Nieodebranie 

Uczestnika przez osobę wskazaną do odbioru do godz. 18.00 skutkuje naliczeniem opłaty w 

wysokości 30zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka.  
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§2 Płatności 

1. Pełna należność za półkolonie winna zostać wpłacona przez zawierającego umowę w terminie 
najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia półkolonii w przypadku przelewu bankowego, 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii gotówką w siedzibie Centrum Edukacyjnego No.1, 
chyba, że strony w umowie zastrzegą inny termin płatności. Niewywiązanie się przez 
Zawierającego umowę z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od 
umowy. 

2. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zawierającego umowę, wynikającego z 
zawartej umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy (Centrum Edukacyjne 
No.1 Santander Bank Polska Nr 30 1090 1056 0000 0001 0876 5993) 

3. W przypadku niedokonania opłaty w terminie Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału 

w półkoloniach. 

 

§3 Prawa i obowiązki organizatora 

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie 
usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: 

a. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub jego Opiekuna, 
b. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług 

przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było 
przewidzieć ani uniknąć, 

c. siłą wyższą. 
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w 

czasie półkolonii, jednakże w wysokości nie wyższej niż cena półkolonii. 
3. Organizator nie odpowiada za skradzione, zgubione lub zniszczone rzeczy Uczestnika. 
4. Na półkoloniach ze względu na specyfikę wypoczynku rzeczy cenne i wartościowe ( telefony, 

tablety, aparaty fotograficzne, odtwarzacze i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy 
pozostawić w domu.  

5. Organizator ma obowiązek zagwarantować Uczestnikom opiekę wykwalifikowanych 
instruktorów i wychowawców oraz nadzorować ich pracę podczas wypoczynku.  

6. Organizator ma obowiązek poinformować Opiekuna, niezależnie od pory dnia w przypadku, 
gdy sytuacja wymaga interwencji Opiekuna.  

7. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, 
przed rozpoczęciem półkolonii, w wyniku, których Organizator jest zmuszony zmienić istotne 
warunki umowy z Zawierającym umowę, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym 
Zawierającego umowę na piśmie lub w inny skuteczny sposób. W takiej sytuacji Zawierający 
umowę powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną 
zmianę umowy czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich 
wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej czy też innych kosztów i opłat. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu półkolonii ze względu na panujące 
warunki atmosferyczne lub w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiany te jednak nie mogą 
powodować zmian istotnych powiadomień umowy, a standard i jakość świadczeń zostanie 
zachowana.   

9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania półkolonii względnie świadczeń, jeśli ich 
realizacja jest niebezpieczna dla życia i zdrowia uczestników z niezależnych od Organizatora 
powodów i okoliczności (siła wyższa). 



 
 
 
 
 
 

Strona 3 z 5 
 

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania półkolonii, jeśli liczba uczestników nie 
osiągnie zakładanego minimum 10 Uczestników. Odwołanie półkolonii z powodu zbyt małej 
liczby uczestników nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty ich 
rozpoczęcia. 

 
 

§4 Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Zawierający umowę o uczestnictwo w półkolonii ma prawo do świadczeń określonych w 
umowie i ofercie.  

2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek przestrzegania regulaminu półkolonii oraz wszystkich 
dodatkowych regulaminów obowiązujących podczas półkolonii.  

3. Uczestnik ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom wychowawców 
oraz wszystkim osobom sprawującym pieczę nad uczestnikami, a także osobom realizującym 
usługi i świadczenia. 

4. Podczas wypoczynku osób niepełnoletnich zabronione jest posiadanie i palenie tytoniu, 
posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu oraz samowolne oddalanie się 
od grupy. 

5. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do dbania o czystość w zajmowanych przez siebie 
pomieszczeniach/salach. 

6. Opiekun Uczestnika półkolonii ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. 

7. Uczestnik ma prawo do spokojnego wypoczynku i korzystania ze wszystkich atrakcji oferty 
półkolonii.   

8. Uczestnik ma prawo korzystać ze wszystkich obiektów i urządzeń przewidzianych w ofercie 
półkolonii zgodnie z ich przeznaczeniem.   

9. Uczestnik ma obowiązek zachowywać się w sposób nienaruszający interesów pozostałych 
Uczestników oraz zachowywać się w sposób pozwalający na sprawne i programowe 
przeprowadzenie zaplanowanych zajęć.  

10. Samodzielne oddalenie się z terenu, w którym realizowany jest program Półkolonii lub 
oddzielenie się od grupy Uczestnika jest zabronione. 

11. Korzystając z atrakcji oraz wycieczek zawartych w programie Uczestnik ma obowiązek 
przestrzegać zasad panujących w miejscu realizacji programu.  

12. W przypadku poważnego naruszenia reguł półkolonii oraz niestosowania się do zawartych w 
Warunkach Uczestnictwa i Regulaminie Półkolonii zasad lub gdy zachowanie Uczestnika 
narusza interes pozostałych uczestników Organizator może rozwiązać z Opiekunem Uczestnika 
umowę w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy półkolonii. Wszelkie koszty związane z 
dalszym pobytem i powrotem obciążają Opiekuna Uczestnika, który zobowiązany do 
natychmiastowego odbioru Uczestnika na koszt własny. W przypadku nieodebrania 
skreślonego z listy Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod 
opiekę właściwych władz (konsulat, policja). 
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§ 5 Rezygnacje 

1. Rezygnacja (odstąpienie od umowy) lub zmiana terminu półkolonii przez Zawierającego 
umowę, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w §3, jest możliwa za zapłatą odstępnego 
stosownie do brzmienia art. 395 k.c. 

2. Oświadczenie zawierającego umowę o udział w półkolonii o odstąpieniu wymaga pisemnego 
oświadczenia wraz z zapłatą odstępnego przelewem na rachunek Organizatora stosownie do 
treści przepisu art. 396 kodeksu cywilnego. 

3. Prawo zawierającego umowę o udział w półkolonii do odstąpienia, o którym mowa w pkt. 1 
przysługuje stronie w terminie nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem półkolonii. 

4. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w półkolonii, o których mowa w pkt.1 podaje,że 
odstępne wynosić będzie: 

a. 30% ceny półkolonii – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło do 30 dni przed data 
rozpoczęcia półkolonii, 

b. 50% ceny półkolonii – jeżeli złożenie rezygnacji nastąpiło pomiędzy 29 a 10 dniem 
przed datą rozpoczęcia półkolonii, 

c. 100 % jeśli rezygnacja nastąpiła w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem 
półkolonii. 

4. Zawierający umowę wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot wynikających z zapłaty 
odstępnego. 

5. Potrącenie następuje z chwilą złożenia przez Zawierającego umowę oświadczenia o 
skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia i zobowiązany on jest zapłacić tytułem 
odstępnego jedynie ewentualną różnicę kwot zaliczki i pozostającą do zapłaty tytułem 
odstępnego w dniu złożenia oświadczenia woli. 

6. Wysokość odstępnego określona zostanie każdorazowo dla indywidualnego przypadku 
rezygnacji przez Uczestnika z udziału w półkoloniach, w wysokości poniesionych 
faktycznych kosztów przez Organizatora, chyba że Zawierający umowę wskaże osobę 
wstępującą w jego prawa i obowiązki. 

 
 

§6 Reklamacje 

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług przez 

Organizatora lub osobę z nim współpracującą Zawierającemu umowę przysługuje prawo do 

reklamacji. 

2. Jeżeli w trakcie półkolonii Uczestnik stwierdzi wadliwe wywiązywanie się z umowy przez 

Organizatora, Opiekun powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz 

Organizatora.  

3. Reklamacje w formie pisemnej Opiekun uczestnika powinien złożyć do Organizatora w ciągu 7 

dni od dnia zakończenia danego turnusu półkolonii, którego reklamacja dotyczy – pod rygorem 

utraty prawa do rozpatrzenia reklamacji.  

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej 

doręczenia.  
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§8 Postanowienia końcowe 

 
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i ogólnych warunkach uczestnictwa mają 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 
2. Właściwy dla rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości 

określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego. 
3. Zawierający umowę uczestnictwa wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych dla potrzeb Organizatora zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
4. Zawierający umowę uczestnictwa upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez 

podpisu odbiorcy. Zawierający umowę uczestnictwa ma prawo wglądu i korekty danych 
dotyczących jego osoby oraz Uczestnika w imieniu którego zawarta zostaje umowa. 

 


