
 
UMOWA Z AT ALMARCAMP MARIUSZ JAGIELSKI 

 
 

Zawarta w miejscowości Wrocław w dniu:  ………………………………………………………………………………………… 
(data wniesienia zaliczki) 

przez ALMARCAMP MARIUSZ JAGIELSKI. Zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów i 

Pośredników turystycznych nr.218/44/02/2004, NIP 894-136-83-28 zwanym dalej „Organizatorem” w 

imieniu, którego działa: 

 

 Mariusz Jagielski – właściciel przedsiębiorstwa 
 (imię i nazwisko oraz funkcja osoby reprezentującej organizatora) 

  

a 

……………………………………………………………………………………….………………………………………….……………………….. 
(imię i nazwisko nabywcy/rodzica/opiekuna prawnego adres zamieszkania /telefon) 

 

Zwanym dalej “Klientem”  

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………… 

 

data urodzenia                …………………………………….………………….. 

 

PESEL                ………………………………………………………… 

 

adres zamieszkania       …………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

telefon                             ………………………………………….                e-mail …………………………….……………….……. 

               

 

§ 1 

Na podstawie niniejszej umowy Organizator sprzedaje niżej wymienionej osobie prawo do udziału  

w obozie językowym w Jarosławcu zgodnie z ofertą, załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

Organizator oświadcza, że zatrudni Kadrę Pedagogiczną posiadającą wymagane uprawnienia do 

realizacji programu obozu oraz zgłosi organizację obozu do odpowiedniego Kuratorium Oświaty co 

najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. 

 

 



 

 

§ 3 

Umowę należy wysłać na adres mariuszjagielski@almarcamp.pl oraz dostarczyć oryginały 

dokumentów na spotkanie organizacyjne w dniu wyjazdu dziecka na obóz 

 

§ 4 

Warunki płatności  

1.Przy zgłoszeniu Klient wpłaca na rzecz AT AlmarCamp Mariusz Jagielski zaliczkę w wysokości 300 zł. 

Pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu .Cena 

obozu: 1685 zł (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy).Po przekroczeniu 

powyższych terminów brak wpłaty w ciągu 3 dni od wezwania Klienta przez Organizatora ale nie 

później niż na dzień przed wyjazdem jest równoznaczny z rezygnacją Klienta na warunkach rezygnacji 

klienta z uczestnictwa w imprezie.  

2.Płatności za udział w zimowiskach/koloniach/obozach należy wpłacać na konto: 

Almarcamp Mariusz Jagielski mBank  nr. 04 1140 2004 0000 3602 4707 3062 
 

§ 5 

Zawarcie umowy Klienta z AT Almarcamp Mariusz Jagielski następuje poprzez podpisanie umowy o 

realizację obozu wakacyjnego. Klient zawiera umowę bezpośrednio z Organizatorem w miejscu 

spotkania organizowanego przed imprezą turystyczną (lub przesyłając dokumenty do siedziby firmy) 

 

§6 

Przeniesienie uprawnień :Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie 

letnim wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta 

przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie 

obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie do 15 

dni przed datą wyjazdu. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez 

Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego 

uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

 

§7 

Rezygnacja z imprezy : Rezygnacja z imprezy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej i 

następuje z chwilą otrzymania jej przez AT Almarcamp Mariusz Jagielski .Poniesione przez AT 

Almarcamp koszty związane z anulowaną rezerwacją mogą być podstawą do obciążenia Klienta w 

mailto:mariuszjagielski@almarcamp.pl


oparciu o rzeczywiste wydatki ustalone indywidualnie. Kwota obciążenia nie może być jednak wyższa 

niż: do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy – wysokość wniesionej zaliczki 

do 21 dni przed rozpoczęciem imprezy – 35 % ceny imprezy,  

od 20 do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy  – 85 % ceny imprezy 

od 13 do 8 dni przed rozpoczęciem imprezy – 95 % ceny imprezy,  

 

W przypadku nagłej choroby prosimy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego gdyż istnieje na tej 

podstawie możliwość ograniczenia ewentualnego obciążenia z tytułu rezygnacji. Wszelkie wypłaty dla 

Klientów dokonywane są niezwłocznie po podpisaniu odpowiednich dokumentów, a w szczególności 

faktur korygujących. 

 

§8 

Obowiązki Klienta  - Uczestnika: Zawierając umowę Klient oświadcza, że stan zdrowia dziecka 

wpisanego na zgłoszeniu, w pełni umożliwia udział w imprezie. Stwierdza również, że posiada 

niezbędne wymagane dokumenty np. ważny paszport, legitymację szkolną itp. Klient ponosi pełną 

odpowiedzialność materialną wobec AT Almarcamp Mariusz Jagielski za szkody wyrządzone z winy 

osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie – zobowiązując się do ich 

naprawienia bądź pokrycia w całości. Klient zobowiązany jest w przypadku imprez dla dzieci do 

pokrycia kosztów leków ordynowanych indywidualnie (antybiotyki, leki specjalistyczne itp.) osobie 

niepełnoletniej, niezwłocznie po zakończeniu imprezy i przedstawieniu rachunku. 

 

§ 9 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w 

szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich 

eksploatację przez innych uczestników kolonii. Organizator nie odpowiada za niedogodności 

zaistniałe w trakcie trwania kolonii, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, 

tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza 

odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie 

przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela. Organizator zastrzega sobie możliwość 

niezrealizowania poszczególnych punktów programu obozu z powodów niezależnych od niego, tj. 

warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe. 

 

 

 

 



§ 10 

Klient wyraża zgodę na umieszczenie przez firmę Almarcamp zdjęć, filmów z uczestnikiem na stronie 

internetowej oraz w ofertach promocyjnych. Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie 

udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów. 

 

§ 11 

Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu obozu. 

Organizator zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej do 14 dni od jej 

otrzymania. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

 

 
 

 
 
 
Podpis Klienta                                       Podpis Organizatora 

       
                                                 AlmarCamp Mariusz Jagielski               
                                                                                                            52-234 Wrocław, ul. Klasztorna 54/13  
                                                                                                            NIP 894-136-83-28,REGON 932629386  

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy  

 

 Forma wypoczynku  : Obóz przygodowy  - językowy  

 Wiek uczestników : 8-16 lat 

 Termin : 16 – 26.07.2020  

 Cena : 1685 zł 

 Miejsce wypoczynku :Jarosławiec to stara wieś rybacka z XVI wieku. Od dawna ludność 

tej osady trudniła się rybołówstwem oraz zbieractwem bursztynu. Obecnie jest 

to profesjonalna baza turystyczna. Czysta plaża oraz klifowe brzegi ze stromymi zboczami, 

porośnięte drzewami i roślinnością wydmową. 

 Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „BARKA” ul. Bałtycka 4, 76-107 Jarosławiec 

nieopodal centrum w odległości 300 m. od morza. Zakwaterowanie w nowych, drewnianych 

domkach,5-6 osobowych, ogrzewanych z łazienką oraz izbą-sypialnią wyposażoną w piętrowe 

łóżka. Teren ośrodka usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, ogrodzony 

i bezpieczny. Zapewniamy opiekę pielęgniarską całodobową.  

 Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek, turnus rozpoczyna się obiado - kolacją oraz 

kończy śniadaniem wraz z prowiantem. 

 Wyjazd: Godzina wyjazdu 8.00. Parking  przy naprzeciwko Centrum Językowego Moniki 

Galusek w Zdzieszowicach. Planowana  godzina powrotu 19.00.Przejazd autokarem 

w obydwie strony na trasie Zdzieszowice – Jarosławiec  

 Codziennie zajęcia warsztatowe z języka angielskiego – do dyspozycji świetlica wyposażona w 

TV, rzutnik, niezbędne przenośne nagłośnienie. Zajęcia prowadzą nauczyciele - lektorzy 

Szkoły Językowej Moniki Galusek. 

 dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek, gry terenowe rozwijające wyobraźnię i 

kreatywność. 

 Konkursy z nagrodami oraz wieczorki tematyczne jak „Piżama Party”, „Mam Talent”, wybory 

„Miss i Mistera”.   

 Spartakiada obozowa - rywalizacja sportowa w formie gier i zabaw plażowych 

 Neptunalia - Odważni uczestnicy obozu przyjmą Chrzest Morski.  

 Zajęcia rekreacyjne i sportowe na plaży ,kąpiele w morzu. Spacery popularyzujące aktywny 

i zdrowy tryb życia – krajoznawstwo – obcowanie z przyrodą. Klimatoterapia. 

 Military survival – zajęcia terenowe prowadzone przez Instruktorów-zawodowych żołnierzy. 

Zajęcia będą realizowane na bezpiecznym terenie w malowniczym zakątku Jarosławca. W 

programie :wykorzystanie koncepcji „szkoły przetrwania”, podparte diagnozą potrzeb grupy.  

 W ramach zajęć nauka strzelania z broni krótkiej i długiej (ASG) – zawody z łucznictwa 

 Przygotowanie obozowiska - nocleg w namiotach – planowany czas zajęć 12-16 godzin. 

Zajęcia realizowane będą w dwóch grupach liczących max. 25 osób. Nad przebiegiem zajęć 

czuwać będą instruktorzy oraz wychowawcy. 

 Paintball - Spotkania prowadzone zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, rozgrzewka, 

turniej strzelecki, rywalizacja dwóch drużyn oparta na grze i zabawie na terenie zalesionym, 

wyposażonym w przeszkody. Zajęcia prowadzone są w konwencji gry strategicznej pod 

opieką prowadzącego i wychowawców z kolonii, w zespołach kilku lub kilkunastoosobowych.  



 

 Wycieczka do Darłówka – zajęcia w Parku Linowym. W zależności od wieku i sprawności 

uczestników do dyspozycji mamy 3 trasy trudności. Spacerując po Darłówku zobaczymy 

Latarnię Morską, nabrzeże portowe, przeprawimy się unikalnym rozsuwanym mostem. Pobyt  

w Parku Wodnym „Jan” w Darłówku Wschodnim (2h)  

 Wycieczka do Jezierzan - miejscowości położonej nad Jeziorem Wicko – Muzeum Galerii 

Rybaka oraz "Szlak dużych ryb", ścieżkę dydaktyczną, na której znalazło miejsce kilkanaście 

gatunków ryb morskich i słodkowodnych o wielkości około 2 metrów.  

 

                 Organizator 
                                                                  AlmarCamp Mariusz Jagielski               

                      52-234 Wrocław, ul. Klasztorna 54/13  
                      NIP 894-136-83-28,REGON 932629386  

       e-mail :mariuszjagielski@almarcamp.pl 
           e-mail :mariuszjagielski@yahoo.ca 

         tel. kom. 502 451 336 
 

 

Klauzula informacyjna RODO  

 
Administratorem  danych  osobowych  jest Almarcamp Mariusz Jagielski z siedzibą we Wrocławiu 54/13, 52-234 NIP 894-

136-83-28 .  

 

Przetwarzanie danych osobowych  będzie  odbywało  się  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie 

danych  osobowych  (dalej  jako  „Ustawa”)  i  najpóźniej  od  dnia  25  maja  2018  r.  będzie odbywało  się  z  

poszanowaniem  przepisów  Ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych - dalej "RODO" (rozumie się przez 

to Rozporządzenie 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  takich danych) 

oraz  wydanych  na jego podstawie krajowych przepisów  z  zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie 

obowiązujące przepisy. 

 

Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres    obowiązywania    umowy    i    

okres    przedawnienia    roszczeń    oraz    w    celach marketingowych.  Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  

dobrowolny  jednak  ich  brak uniemożliwia  wykonanie  umowy  polegającej  na  oferowaniu,  organizowaniu  i świadczeniu 

usług  turystycznych.  Wykonanie  umowy  nie  jest  uzależnione  od  wyrażenia  zgody  na przetwarzanie  danych  

osobowych  w  celu  marketingowym.    

 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania  i  sprostowania .Każda zgoda   

może   być   wycofana   w   dowolnym   momencie   z   zastrzeżeniem   konieczności przetwarzania  niezbędnych  danych  do  

końca  okresu  rozliczeniowego,  nie  wpływa  to  na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. 

 

Dane  kontaktowe  do  Administratora  Danych Agencja Turystyczna Almarcamp Mariusz Jagielski z siedzibą we Wrocławiu 

54/13, 52-234 NIP 894-136-83-28.Z  praw  wskazanych  powyżej  można skorzystać poprzez:  kontakt e-mailowy pod 

adresem: mariuszjagielski@almarcamp.pl  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Klasztorna 54/13, 52 

- 234 Wrocław.  

 

Dane niezbędne do realizacji umowy:- imię i nazwisko Rodziców - imię i nazwisko Dziecka - adres mailowy -  nr telefonu - 

data urodzenia Dziecka - PESEL Dziecka - adres zamieszkania  - informacje dotyczące Dziecka wynikające ze wzoru karty 

kwalifikacyjnej 

http://darłówko.pl/rozsuwany-w-darlowku/

