
UMOWA – ZGŁOSZENIE UDZIAŁU UCZESTNIKA W WYPOCZYNKU

......................................................... ...............................................................
podpis Klienta podpis Organizatora

Centrum Edukacji – niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, ul. Migdałowa 10 lok. U8, 02-796 Warszawa.
Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 3 lok. 31, 02-793 Warszawa, KRS: 0000329138, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy KRS,

REGON: 141795467, NIP: 9512279501, Kapitał Zakładowy: 5 000,00 zł

DANE KLIENTA:
imię i nazwisko telefon email

adres zamieszkania

DANE DO FAKTURY:
dane nabywcy (w tym NIP)                                                             <prosimy o podanie w przypadku życzenia otrzymania faktury>

   faktura w formie papierowej                                                         faktura w formie elektronicznej i wysłanie jej na podany adres email

DANE WYPOCZYNKU

forma wypoczynku kolonia letnia pod nazwą „Współcześni Herosi”

adres

czas trwania od 19 lipca 2020r. do 01 sierpnia 2020r.

organizator

Ośrodek Wypoczynkowy „Bajka”,
Wałdowo 48, 14-100 Ostróda

Centrum Edukacji niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza
ul. Migdałowa 10 lok U8, 02-796 Warszawa

DANE UCZESTNIKÓW:
Uczestnik 1 Uczestnik 2 Uczestnik 3

imię i nazwisko

TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE

TAK / NIE TAK / NIE TAK / NIE

cena turnusu

RAZEM DO ZAPŁATY

dojazd własny?

odbiór własny?

przyznane rabaty
   wczesna rezerwacja
   stały klient
   rodzina
   polecenie



1. Organizatorem wypoczynku jest  Centrum Edukacji niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, dla której organem prowadzącym i podmiotem

odpowiedzialnym jest Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Stroną umowy jest Erudikon sp. z o. o. jako posiadająca osobowość prawną.

2. Organizator realizuje usługę w partnerstwie z Code Fun sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

3. Organizator  udziela  informacji  na  temat  organizowanego  wypoczynku  na  stronie  internetowej  (www.kolonie.erudikon.pl),  w  swojej  siedzibie

(ul. Migdałowa 10 lok.  U8, 02-796 Warszawa),  telefonicznie (502317082),  emailowo (migdalowa@erudikon.pl).  Partner udziela informacji  na temat

organizowanego  wypoczynku  w swoim  biurze  (ul.  Marszałkowska  9/15  lok.  43,  00-626  Warszawa),   telefonicznie (517950148),  emailowo

(info@kidscodefun.com).

4. Integralną częścią Umowy są: karta kwalifikacyjna,  oświadczenie w sprawie leczenia i transportu,  regulamin wypoczynku. Wzory dokumentów

dostępne są na stronie www.kolonie.erudikon.pl lub bezpośrednio u Organizatora lub Partnera.

5. Całkowita cena za wypoczynek wynosi 2450,00zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) za jednego uczestnika. Cena obejmuje: dojazdy,

wyżywienie, zakwaterowanie i pobyt w ośrodku wypoczynkowym, opiekę wychowawców, realizację programu wypoczynku oraz ubezpieczenie NNW.

6. Zawarcie Umowy z Organizatorem o udział Uczestników w wypoczynku następuje w momencie podpisania przez Klienta Umowy wraz z pozostałymi

dokumentami,  o których mowa w pkt.  (4.),  pod warunkiem dostarczenia  ich  oryginałów Organizatorowi  lub Partnerowi,  dokonania wpłaty  zaliczki

w wysokości 550,00zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) za każdego Uczestnika i podpisania Umowy przez przedstawiciela Organizatora.

7. Organizator dokonuje kwalifikacji Uczestników do udziału w wypoczynku w miarę wolnych miejsc.

8. Wstępnej  rezerwacji  Klient  dokonuje  przez  wysłanie  zgłoszenia  za  pośrednictwem  formularza  internetowego  dostępnego  na stronie

www.kolonie.erudikon.pl. 

9. Organizator rezerwuje, o ile jest dostępne, miejsce dla Uczestnika na okres 7 dni od dnia wpływu zgłoszenia internetowego, o którym mowa w pkt. (8.).

W tym czasie Klient jest zobowiązany dostarczyć Organizatorowi lub Partnerowi podpisane dokumenty i dokonać wpłaty zaliczki, o  których mowa w pkt

(6.). W przeciwnym razie Organizator nie gwarantuje dostępności miejsca.

10. W przypadku dopełnienia formalności, o których mowa w pkt (9.), do dnia 31 marca 2020 Klientowi przysługuje rabat „early bird” w wysokości 150,00zł

(słownie: sto pięćdziesiąt złotych) od ceny, o której mowa w pkt (5.). W przypadku dopełnienia formalności, o których mowa w pkt (9.), do dnia 31 maja

2020 Klientowi przysługują także od ceny, o której mowa w pkt (5.), następujące rabaty: „stały klient” w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych),

„rodzeństwo” w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych) oraz „polecenie” w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Klient ma prawo wybrać

maksymalnie  2  (słownie:  dwa)  spośród  przysługujących  mu  rabatów,  a  ich  łączna  wysokość  nie  może  przekroczyć  250,00zł  (słownie:  dwieście

pięćdziesiąt złotych). Szczegółowych informacji na temat zasad udzielania i zakresu rabatów udziela Organizator i Partner.

11. Co najmniej 50% całej należności za udział Uczestników w wypoczynku określonej Umową winno być wpłacone do dnia  15 kwietnia 2020r.  Cała

należność  za  udział  Uczestników w wypoczynku  określona  Umową winna  być  wpłacona  do dnia  21 czerwca 2020r.  Brak wpłat  w powyższych

terminach  i  wysokościach uprawnia  Organizatora  do odstąpienia  od  Umowy,  które  wywołuje  skutki  jak  w przypadku  rezygnacji  Klienta  z  udziału

Uczestników w wypoczynku, o których mowa w pkt (14.).

12. Wpłat zaliczki jak i pozostałych kwot należy dokonywać na konto Organizatora:

odbiorca: Erudikon sp. z o. o., 02-793 Warszawa, ul. Raabego 3 lok.31

numer konta: 96 1160 2202 0000 0001 3753 7801 (Bank Millennium S.A.)

tytuł przelewu: Centrum Edukacji. Kolonie 2020. Imię i Nazwisko Uczestnika

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku w przypadku nie osiągnięcia zakładanej minimalnej liczby uczestników, tj. grupy 30 osób,

jak  i w przypadku  wystąpienia  siły  wyższej,  jednak nie  później  niż  3  dni  przed  planowanym rozpoczęciem wypoczynku.  W przypadku  odwołania

wypoczynku przez Organizatora Klientowi przysługuje zwrot całości wniesionych opłat.

14. Klient  ma  prawo  do  rezygnacji  z  udziału  Uczestników  w  wypoczynku.  Rezygnacja  może  nastąpić  wyłącznie  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem

nieważności. W przypadku złożenia rezygnacji  do 15 kwietnia 2020r. włącznie Klientowi przysługuje zwrot całości wniesionych opłat. W przypadku

złożenia rezygnacji po 15 kwietnia 2020r. do  30 czerwca 2020r. włącznie Organizator zachowuje prawo do 50% całej należności za udział Uczestników

w wypoczynku  określonej  Umową.  W przypadku złożenia  rezygnacji  po 30 czerwca 2020r.  włącznie  Organizator  zachowuje  prawo do 80% całej

należności za udział Uczestników w wypoczynku określonej Umową. W przypadku złożenia rezygnacji Klient traci prawo do przyznanych rabatów – przy

określaniu należności za udział uczestników w wypoczynku zastosowanie ma cena, o której mowa w pkt (5.).

15. Reklamacje w sprawie realizacji usług objętych Umową winny być niezwłocznie zgłaszane przez Klienta na piśmie Organizatorowi, nie później jednak

niż  14 dni  po  zakończeniu  wypoczynku.  Organizator  zobowiązany jest  do  rozpatrzenia  reklamacji  oraz udzielenia  odpowiedzi  w formie pisemnej

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

16. W  trakcie  wypoczynku  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  regulaminów  obowiązujących  podczas  wypoczynku  i  stosowania  się  do

wskazówek  i poleceń  kadry  sprawującej  pieczę  nad  Uczestnikami.  Odpowiedzialność  materialną  za  zniszczenia  i  szkody  spowodowane  przez

Uczestnika ponosi Klient..

17. Uczestnik, o ile posiada, obowiązany jest do zabrania na wypoczynek legitymacji szkolnej.

18. Organizator i Partner ma prawo kontaktować się z Klientem: osobiście, listownie, telefonicznie lub elektronicznie. Za skuteczne doręczenie uznaje się

przekazanie  wiadomości  za  pomocą  dowolnego  z  wymienionych  kanałów,  w  tym  przez  zamieszczenie  informacji  na  stronie  internetowej

www.kolonie.erudikon.pl

Centrum Edukacji – niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, ul. Migdałowa 10 lok. U8, 02-796 Warszawa.
Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 3 lok. 31, 02-793 Warszawa, KRS: 0000329138, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy KRS,

REGON: 141795467, NIP: 9512279501, Kapitał Zakładowy: 5 000,00 zł



19. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 24/05/2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018r.

poz. 1000) w celu organizowania i prowadzenia wypoczynku oraz dla celów marketingowych (informowanie o świadczonych usługach i organizowanych

zajęciach) Organizatora, Partenra i Erudikon sp. z o. o. teraz i  w przyszłości. Administratorem danych osobowych jest niezależnie Erudikon sp. z o. o. i

CODE FUN sp. z o. o. Klient oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz, że został poinformowany, iż przysługuje mu prawo wglądu do

swoich  danych osobowych,  ich  poprawiania,  żądania  zaprzestania  przetwarzania  oraz usunięcia,  a  ich  podanie  jest  dobrowolne,  ale  brak zgody

uniemożliwia realizację usług świadczonych przez Organizatora, Partenra i Erudikon sp. z o. o. oraz komunikowanie się z Klientem celem informowania

o świadczonych usługach i organizowanych zajęciach.

20. Klient  wyraża  zgodę  na  nieodpłatne  rozpowszechnianie  pozytywnego  wizerunku  Uczestników  poprzez  publikację  zdjęć  wykonanych  podczas

wypoczynku w materiałach własnych Organizatora, Partera i Erudikon sp. z o. o. (np, serwisy internetowe, media społecznościowe, foldery, broszury,

siedziba). Organizatorowi, Erudikon sp. z o. o. i Parterowi nie przysługuje prawo sprzedaży tego wizerunku.

21. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

22. Spory pomiędzy Klientem a Organizatorem dotyczące wypoczynku będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

............................................................. ....................................................................
data i podpis Klienta data i podpis Organizatora

Centrum Edukacji – niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, ul. Migdałowa 10 lok. U8, 02-796 Warszawa.
Erudikon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Raabego 3 lok. 31, 02-793 Warszawa, KRS: 0000329138, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy KRS,

REGON: 141795467, NIP: 9512279501, Kapitał Zakładowy: 5 000,00 zł


