
 

Umowa udziału w kolonii 

Fabryki Talentów 

 

 

Zawarta  w dniu ………………………. w Krzeptowie pomiędzy: 

Faktoria Talentów Sp. z o.o z siedzibą: 55-300 Michałów 1 

NIP 913 163 03 96 

W imieniu, której działa Justyna Łomnicka, zwana dalej Organizatorem, a Rodzicem (Opiekunem), 

zwanym dalej Zamawiającym, 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ………………………………………….…………………………….. 

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

Adres mailowy i numer telefonu……………………………………………………………………………. 

Seria i numer dowodu tożsamości ………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Zgłaszam udział w wypoczynku mojego dziecka …………………………………………………….. 

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

PESEL dziecka …………………………………………………………………………………………………………. 

 
1. Organizator podejmuje się świadczenia usługi turystycznej w zakresie organizacji kolonii 

letniej dla dzieci w miejscowości Łazy w Ośrodku rekreacyjno- wypoczynkowym Posejdon,    

ul. Leśna 12 w terminie 1-13.08.2021 

Z uwzględnieniem następujących warunków: 

• Czas trwania kolonii 12 dni, 

• Liczba dzieci wynosi około 45 osób, 

• Wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 4-5 osobowych, 

• Stała opieka wychowawców i instruktorów 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

• Zapewnienia zakwaterowania w Ośrodku „Posejdon” 

• Zapewnienia wyżywienia (4 posiłki dziennie), 

• Zapewnienia korzystania ze sprzętu audiowizualnego, obiektów sportowych, sprzętu 

sportowego i rekreacyjnego wg potrzeb, 

• Zapewnienie opieki ratownika na basenie w czasie zajęć rekreacyjnych oraz kąpieli, 

• Zapewnienia ubezpieczenia NNW 

• Zapewnienie transportu autokarowego w obie strony Smolec -Łazy, Łazy – Smolec 

• Zapewnienia autokaru w stanie technicznym zgodnym z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, 

• Zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży w Kuratorium Oświaty 

3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

• Zapłaty kosztu udziału dziecka w kolonii w wysokości 1850zł dla uczestnika będącego 

pierwszy raz na kolonii z Fabryką Talentów lub 1800 zł dla uczestnika, który 

uczestniczył w kolonii przynajmniej dwa razy, a także dla rodzeństw uczestniczących 

w kolonii. Do dnia 20.02.2021 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500zł, pozostałą 

cześć do dnia 30.06.2021roku. Wpłaty należy uiszczać na konto organizatora:              

23 1160 2202 0000 0004 8467 3015 



• Złożenie Organizatorowi oryginału karty kwalifikacyjnej uczestnika kolonii najpóźniej 

w dniu wyjazdu, 

• Pokrycie ewentualnych szkód  wyrządzonych przez uczestnika kolonii, na podstawia 

protokołu sporządzonego i podpisanego przez kierownika kolonii oraz 

wychowawców, 

• Wyposażenie dziecka na pobyt na kolonii w niezbędne rzeczy: ubrania, obuwie, 

środki do higieny osobistej, stale przyjmowane leki, nakrycie głowy i kieszonkowe na 

drobne wydatki. 

4. W przypadku problemów wychowawczych z dzieckiem lub trwającej choroby powyżej 3 dni , 

Zamawiający zobowiązuje się na własny koszt odebrać dziecko w ciągu 48h od otrzymania 

takiej informacji od Organizatora 

5. Zamawiający zobowiązuje się przyprowadzić i odebrać dziecko z miejsca zbiórki podanej 

przez Organizatora. W przypadku nie stawienia się rodzica/opiekuna po dziecko, Organizator 

lub osoba przez niego upoważniona przywiezie dziecko do jego miejsca zamieszkania 

podanego na niniejszej umowie. Koszty dowozu dziecka pokrywa rodzic/ opiekun prawny. 

6. Zamawiającemu w przypadku rezygnacji przysługuje zwrot kosztów, jeśli rezygnacja nastąpi 

miesiąc przed wyjazdem tj. do dnia 30.06.2021r. w innym przypadku zwrot kosztów nie 

przysługuje, co zamawiający akceptuje. 

7. Ponadto w przypadku spóźnienia w dostarczeniu dziecka na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, 

zamawiający zobowiązuje się do samodzielnego dostarczenia dziecka na miejsce kolonii. 

8. Miejsce i godzina zbiórki wyjazdu i powrotu jest podana przez organizatora na stronie 

internetowej www.p-fabrykatalentow.pl oraz na FB. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów, jeśli zachodzą 

uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Organizator nie mógł uniknąć lub zapobiec 

ich skutkom. 

10. Uczestnicy kolonii (dzieci) zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i innych przepisów 

obowiązujących w miejscach pobytu, o których będą powiadomieni przez opiekuna. W 

przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika kolonii regulaminu, w szczególności 

spożywania alkoholu, narkotyków, itp. używek lub opuszczenia miejsca pobytu bez zgody 

wychowawców, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z kolonii uczestnika na koszt 

Zamawiającego. 

11. Zamawiającemu nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania 

kolonii z przyczyn leżących po jego stronie. 

12. Wszystkie sprawy związane z realizacją programu pobytu, wypoczynku i bezpieczeństwa 

dzieci oraz odpowiedzialności za powierzony sprzęt  i mienie w miejscach pobytu 

uczestników spoczywają na Organizatorze. 

13. Ewentualne uwagi, sugestie, reklamacje dotyczące kolonii należy zgłaszać w trakcie jej 

trwania, 

14. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy dokonuje się w formie pisemnej  pod rygorem 

jej nieważności 

15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

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

http://www.p-fabrykatalentow.pl/

