
 
 
Szkoła Języków Obcych Program Sp. z o.o.  
ul. Fredry 1, 61-701 Poznań 
tel. +48 501 458 181 
e-mail: office@angielskiprogram.edu.pl 
www.angielskiprogram.edu.pl 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA OBOZU JĘZYKOWEGO PROGRAM 

 
w miejscowości: ……………...………………..………..………………  w terminie: ……………………………………………………………………… 
 
imię i nazwisko uczestnika:  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
data urodzenia uczestnika : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
PESEL uczestnika:     
 
telefon rodzica/opiekuna: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
mail rodzica/opiekuna: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
dokładny adres zamieszkania/zameldowania uczestnika: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 
 
imiona i nazwiska rodziców: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
adres zamieszkania rodziców: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
adres i telefon rodziców (opiekunów) w czasie pobytu uczestnika na obozie ; ………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 
poziom zaawansowania j. ang……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
                                                                                                                         (proszę opisać gdzie i jak długo odbywała się nauka) 
 
proszę o umieszczenie w jednym pokoju z: ………………………………………………………………………………………………….………….. 
 
Sposób dojazdu Uczestnika do i z miejscowości, w której odbywa się obóz językowy: 
 

 Dojazd własny   Przejazd w dwie strony zorganizowany przez Szkołę Języków  
Obcych Program Sp. z o.o. za dodatkowa opłatą w wysokości 180 zł 

     

   Lub tylko:  Do ośrodka (90 zł)  Z ośrodka (90 zł) 

 
Szkoła Języków Obcych PROGRAM Sp. z o.o. ul. Fredry 1, 61-701 Poznań, informuje, że podanie żądanych danych osobowych jest konieczne dla prawidłowej 
realizacji umowy, podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym dla prawidłowej realizacji umowy nie można podać danych częściowych, wybiórczych lub 
nieprawdziwych. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia uczestnika obozu językowego są przetwarzane w celu realizacji umowy i w celu marketingu 
bezpośredniego własnych produktów lub usług Szkoły Języków Obcych PROGRAM Sp. z o.o. lub w celu dochodzenia roszczeń z działalności gospodarczej. 
Przetwarzane dane nie będą przekazywane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem podmiotów odpowiedzialnych za realizację umowy (hotel, pensjonat, 
ośrodek wypoczynkowy, firma transportowa, itp.).Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda na 
przetwarzanie danych może być o każdym czasie odwołana. 
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych klientów, dostępną  na stronie https://www.angielskiprogram.edu.pl/rodo. 
UWAGA!!! Podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika, złożony poniżej, stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z treścią umowy, dołączonej do niniejszej 
karty zgłoszeniowej oraz stanowi dostateczny dowód zaakceptowania wszystkich warunków i postanowień tej umowy. 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy dołączonej do niniejszej karty zgłoszeniowej i oświadczam zarazem, że akceptuję wskazane w niej 
oraz w Regulaminie Obozu warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do uiszczenia należności za pobyt Uczestnika na obozie językowym w wysokości i terminie 
określonym przez Organizatora.                
 

____________________________________________________ 
                                                 (data i podpis rodzica/opiekuna ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie  
 

czy uczestnik jest uczulony? TAK / NIE*. Jeśli tak - na co ….……………………………………………..…………….………………………….…………..….  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
 

czy wymaga specjalnej diety? TAK / NIE*. Jeśli TAK – proszę wypełnić druk: OŚWIADCZENIE O DIECIE SPECJALNEJ** 
 
jak znosi jazdę samochodem ………………………………………………………………….………………………………………..………………………………..……. 
 

czy przyjmuje jakieś leki? TAK / NIE*. Jeśli TAK proszę wypełnić druk: INFORMACJA O LEKACH** 
 

czy nosi aparat ortodontyczny  TAK / NIE*      lub okulary   TAK / NIE*  
 
Na co powinien zwrócić uwagę opiekun w trakcie obozu? …………………………………………………………………………………………….……….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………..….……… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
 
 
INFORMACJA O SZCZEPIENIACH lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień 
 

Czy uczestnik jest szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień? TAK / NIE* . Jeśli NIE koniecznie proszę dołączyć do niniejszej 

karty uczestnika skan informacji o szczepieniach (książeczki szczepień). 
 
Szczepienia ochronne (podać rok):         tężec ................................, błonica ...................................., dur ....................................,  
 
inne ................................................................................................................................................................................................. 
 
 

_______________________________________________________ 
(data) (podpis lekarza, rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

UWAGA! 
Uczestnik ma obowiązek zabrać na obóz legitymację szkolną 
 
Uczestnicy, którzy nie podlegają pod polski system ubezpieczeń zdrowotnych muszą zostać ubezpieczeni przez 
rodziców od kosztów leczenia na terenie Polski. 
   
Inne uwagi o uczestniku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwierdzam, że 
podałem/am wszystkie znane mi informacje, które mogą pomóc w zapewnieniu dziecku właściwej opieki w czasie pobytu na 
obozie. Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku na okres jego pobytu na placówce wypoczynku oraz na stałe przekażę 
(osobiście lub przez dziecko) opiekunowi wraz ze szczegółowym opisem ich zażywania. 
Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informację o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki 
dziecku w czasie trwania wypoczynku. 
 
 

                                                                                ________________________________________________ 
         (data i podpis rodzica/opiekuna ) 

 *Niepotrzebne skreślić    **Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej www.angielskiprogram.edu.pl 

 

http://www.angielskiprogram.edu.pl/


 

Data rezerwacji……………………………………. Data wpływy umowy……………………………………..…(wypełnia SJO PROGRAM)  

UMOWA NR …………………………………………………………..…(wypełnia SJO PROGRAM) 

zawarta pomiędzy Szkołą Języków Obcych PROGRAM Sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 1, tel. +48 501458181, e-

mail: office@angielskiprogram.edu.pl, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064609, Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP 972-05-30-570, REGON 008380746, kapitał zakładowy 60.000,- PLN, 

reprezentowaną przez Katarzynę Andrzejewską zwaną w dalszej części umowy Organizatorem, a panem/panią  

 

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

dalej zwanym(i) Rodzicem/Opiekunem, którzy zgłaszają udział w obozie językowym swojego dziecka  

 

……………………………………………………………………………………………..………………………………..……., dalej zwanego Uczestnikiem 

. 
§ 1 

1. Niniejsza umowa określa warunki uczestnictwa Uczestnika w obozie językowym organizowanym przez Organizatora, zwanym 

w dalszej części umowy obozem językowym lub obozem. 

2. Minimalna liczba osób wymaganych aby obóz się odbył: 18.  

3. Termin powiadomienia na piśmie o ewentualnym odwołaniu obozu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń: nie później 

niż 20 dni przed rozpoczęciem obozu. 

§ 2 

1. Organizator oświadcza, iż posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia i zezwolenia do prowadzania działalności 

edukacyjnej w ramach nauki języków obcych oraz świadczenia usług turystycznych, w tym organizowania kursów i obozów 

językowych.  

2. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług objętych niniejszą umową. 

3. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, a zwłaszcza udziela 

odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych i udziela pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania 

się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz  udziela pomocy w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, 

przy czym Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia w/w pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy 

umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów 

poniesionych przez Organizatora.  

§ 3 

1. W ramach obozu językowego Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi następujących zajęć edukacyjnych: 

a) lekcje języka angielskiego w wymiarze przewidzianym dla danego turnusu, prowadzonych w grupach od 12 do 15 osób na 

obozach dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 17 lat; 

b) programu rekreacyjno-sportowego przewidzianego dla danego obozu - w języku angielskim. 

2. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, w tym 

przez lektorów z Polski i krajów anglojęzycznych.   

3. Organizator wyraża zgodę na uczestnictwo w obozie językowym Uczestników pełnoletnich (18 lat) pod warunkiem, że będą 

bezwzględnie przestrzegać Regulaminu obozu. 

§ 4 

Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi w trakcie trwania obozu językowego materiałów do nauki języka 

angielskiego zgodnie z programem nauczania realizowanym w trakcie obozu językowego. 

§ 5 

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi: 

a) dowozu z Poznania (parking przy ul. Ojca Żelazka, między godziną 10 - 13) na miejsce obozu językowego i z powrotem 

(powrót w to samo miejsce około godziny 16). Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu i powrotu zostaną wysłane na 

adres mailowy Rodzica /opiekuna na 10 dni przed planowanym wyjazdem turnusu. Obowiązek zapewnienia dowozu 

realizowany jest przez Organizatora wyłącznie gdy Uczestnik uiścił opłatę za transport, określoną w niniejszej umowie. 

b) pobytu w ośrodku i zakwaterowania zgodnie z ofertą Organizatora na lato 2022r. 

mailto:office@angielskiprogram.edu.pl


c) pełnego wyżywienia w trakcie trwania obozu językowego (liczba posiłków: 3 + podwieczorek.), 

d) pełnej opieki sprawowanej przez lektorów pod nadzorem polskiego kierownika, 

e) podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie trwania obozu językowego w ramach NFZ, 

f) wycieczek rekreacyjnych objętych programem, 

g) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i kosztów leczenia Uczestnicy, którym nie przysługuje uprawnienie do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki 

medycznej na terenie Polski; w takich wypadkach Uczestnik sam na własną odpowiedzialność wykupuje polisę 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na terenie Polski). Uczestnik może też we 

własnym zakresie i na własny koszt, bez udziału i pośrednictwa Organizatora, wykupić dodatkowe ubezpieczenie od 

rezygnacji na wypadek zachorowania Uczestnika na Covid-19. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wycieczek rekreacyjnych objętych programem.   

3. W ośrodkach wyżywienie obejmuje zróżnicowaną dietę dostosowaną do wieku uczestników, która może uwzględniać 

niektóre alergie uczestników. Jednak w przypadku ostrych alergii Organizator nie jest w stanie zapewnić specjalnego 

wyżywienia i uczestnictwo w obozie wymaga szczegółowego omówienia przed dokonaniem zapisu. W przypadku, gdy 

Uczestnik zgłasza potrzebę stosowania diety bezmięsnej, wegańskiej, wegetariańskiej albo innej diety specjalistycznej 

uzgodnionej z Organizatorem, do ceny obozy podanej w § 8 ust 5 poniżej, Organizator może doliczyć dodatkową opłatę w 

kwocie 120,00 zł (obozy w Szczecinku i Siemczyno) lub 300,00 zł (obóz w Pogorzelicy). 

§ 6 

1. Rodzic/opiekun Uczestnika przekazuje Organizatorowi, stanowiącą integralną część niniejszej umowy, Kartę Zgłoszenia 

Uczestnika Obozu (Karta Zgłoszenia), na której znajdują się: 

a) dane personalne Uczestnika oraz dane personalne Rodzica/Opiekuna. 

b) niezbędne informacje o stanie zdrowia Uczestnika, 

c) oświadczenie o akceptacji niniejszej umowy i regulaminu, 

d) wymagania specjalne,  w tym także wymagania dla Uczestnika o ograniczonej sprawności ruchowej, o których 

rodzic/opiekun Uczestnika powiadomił Organizatora i na które Strony wyraziły zgodę. 

2. Rodzic/opiekun Uczestnika zobowiązany jest przekazać Organizatorowi wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia w ciągu 2 

tygodni od zapisu. 

§ 7 

1. Rodzic/opiekun Uczestnika zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Organizatora pierwszej raty lub całej opłaty za obóz 

językowy niezwłocznie po potwierdzeniu, o którym mowa w § 9, przelewem na rachunek bankowy Szkoły Języków Obcych 

Program sp. z o.o., ul. Fredry 1, 61-701 Poznań prowadzony przez Santander Bank Polska, 6 Oddział Poznań pod numerem: 

16 1090 1362 0000 0001 4725 9474 

2. W przypadku dokonywania płatności ratami druga rata powinna zostać uiszczona najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem 

obozu językowego.  

3. W przypadku dokonywania płatności ratami cena obozu językowego jest wyższa o 50 zł niż w przypadku uiszczenia opłaty 

jednorazowo. Punkt 5 niniejszego paragrafu zawiera szczegółowy cennik obozów językowych. 

4. Niedokonanie płatności drugiej raty, w terminie wskazanym w pkt. 2 niniejszego paragrafu oznacza rezygnację z 

uczestnictwa w obozie językowym. Postanowienia paragrafu 13 stosuje się odpowiednio. 

5. Ceny poszczególnych turnusów 

⃞  Szczecinek A młodsi, w terminie 26.06.2022 – 07.07.2022 (liczba noclegów: 11) - uczestnicy w wieku 8-13 lat-                       

3.150 zł (w ratach: 1.150 zł + 2.050 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, Mickiewicza 2, 78-400 

Szczecinek, ośrodek wspomagający edukację, tel. 94 712 88 00, ilość lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 40 

⃞  Szczecinek A starsi, w terminie 26.06.2022 – 07.07.2022 (liczba noclegów: 11) - uczestnicy w wieku 13-17 lat-            

3.150 zł (w ratach: 1.150 zł + 2.050 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, Mickiewicza 2, 78-400 

Szczecinek, ośrodek wspomagający edukację, tel. 94 712 88 00, ilość lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 40 

⃞ Szczecinek B młodsi, w terminie 09.07.2022 – 20.07.2022 (liczba noclegów: 11) - uczestnicy w wieku 8-13 lat-                       

3.150 zł (w ratach: 1.150 zł + 2.050 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, Mickiewicza 2, 78-400 



Szczecinek, ośrodek wspomagający edukację, tel. 94 712 88 00, ilość lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 40 

⃞ Szczecinek B starsi, w terminie 09.07.2022 – 20.07.2022 (liczba noclegów: 11) - uczestnicy w wieku 13-17 lat-            

3.150 zł (w ratach: 1.150 zł + 2.050 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, Mickiewicza 2, 78-400 

Szczecinek, ośrodek wspomagający edukację, tel. 94 712 88 00, ilość lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 40 

⃞ Siemczyno C młodsi w terminie 25.07.2022 – 05.08.2022 (liczba noclegów: 11) - uczestnicy w wieku 8-13 lat-                 

3.150 zł (w ratach: 1.150 zł + 2.050 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: Pałac Siemczyno, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, hotel 3-gwiazdkowy, tel. +48 94 375 86 21, ilość 

lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 40 

⃞ Siemczyno C starsi w terminie 25.07.2022 – 05.08.2022 (liczba noclegów: 11) - uczestnicy w wieku 13-17 lat-                

3.150 zł (w ratach: 1.150 zł + 2.050 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: Pałac Siemczyno, Siemczyno 81, 78-551 Siemczyno, hotel 3-gwiazdkowy, tel. +48 94 375 86 21, ilość 

lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 40 

⃞ Pogorzelica D w terminie 18.08.2022 – 28.08.2022 (liczba noclegów: 10) - uczestnicy w wieku 12-17 lat- 2.390 zł (w 

ratach: 1.150 zł + 1.290 zł)* 

pełna nazwa i adres Ośrodka, klasa lub kategoria Ośrodka oraz telefon pod którym można się skontaktować z 

Uczestnikiem obozu: DIUNA POGORZELICA, ul. Teligi 5, 72-351 Pogorzelica, ośrodek wypoczynkowy, tel. 91 386 31 58, 

ilość lekcji języka angielskiego w trakcie turnusu: 36 

⃞ dodatkowy koszt transportu na obóz i z powrotem – 180,00 zł* 

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

6. Organizator przewiduje następujące zniżki od ceny obozów: 

a) Zniżka dla stałego klienta w wysokości 80 zł – dotyczy Uczestnika, który brał już udział w obozach lub kursach językowych 

Organizatora. 

b) Zniżka dla rodzeństwa w wysokości 75 zł – dotyczy każdej osoby z rodzeństwa uczestniczącego w tegorocznych obozach 

językowych Organizatora lub tej samej osoby uczestniczącej w więcej niż jednym turnusie na tegorocznych obozach 

językowych Organizatora. 

c) Zniżki sumują się i należy je samodzielnie odjąć przy wpłacie 2 raty lub całej opłaty za obóz. 

§ 8 

Przed dokonaniem opłaty rodzic/opiekun Uczestnika zobowiązany jest potwierdzić (dokonać wstępnej rezerwacji) czy 

Organizator dysponuje wolnymi miejscami na obozie językowym. Pozytywna odpowiedź Organizatora stanowi warunek 

konieczny wejścia niniejszej umowy w życie. 

§ 9 

1. Po dokonaniu opłaty rodzic/opiekun Uczestnika zobowiązany jest przesłać Organizatorowi kopię potwierdzenia dokonania 

opłaty drogą elektroniczną na adres: office@angielskiprogram.edu.pl lub w inny sposób dostarczyć ją Organizatorowi. 

2. Na wniosek rodzica/opiekuna Uczestnika złożony w terminie 7 dni od daty dokonania zapłaty i po przedstawieniu dowodu 

zapłaty, Organizator zobowiązany jest wystawić fakturę VAT marża potwierdzającą dokonanie opłaty. Wniosek musi zawierać 

dane do faktury dotyczące rodzica / opiekuna. 

3. Zapłata pierwszej raty lub całej opłaty równoznaczna jest z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszej 

Umowy oraz Regulaminu Obozu i Warunków uczestnictwa w obozie językowym. 

4. Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie 

przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela. 

5. Rodzic/opiekun Uczestnika może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie 

językowym wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje 

wszystkie wynikające z niniejszej umowy obowiązki.  

§ 10 

W przypadku odwołania obozu językowego z winy Organizatora, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz rodzica/opiekuna 

Uczestnika należności w pełnej wysokości dokonanej przez niego opłaty, w terminie 7 dni od daty zaistnienia przyczyny 

odwołania obozu językowego, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy termin. 

§ 11 



W przypadku, gdy Uczestnik z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie brał udziału we wszystkich lub niektórych 

zajęciach prowadzonych w ramach obozu językowego lub w części lub całości obozu językowego, Organizator nie jest 

zobowiązany do zwrotu całości lub części opłaty dokonanej tytułem opłaty za obóz językowy.  

 

 

§ 12 

1. Do dnia rozpoczęcia obozu językowego Rodzic/Opiekun  może odstąpić od niniejszej umowy w drodze oświadczenia złożonego 

Organizatorowi. 

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie mniej niż 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia 

Organizator zobowiązuje się do zwrotu całej uiszczonej opłaty, pomniejszonej o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów 

administracyjnych. 

4. W przypadku, gdy Rodzic/opiekun Uczestnika nie uiści pełnej opłaty na 14 dni przed rozpoczęciem obozu językowego lub złoży 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, pomiędzy 30 a 15 dniem przed rozpoczęciem obozu językowego Organizator 

zobowiązuje się do zwrotu jedynie nadwyżki uiszczonej przez Uczestnika opłaty ponad wysokość pierwszej raty. 

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na 14 dni przed rozpoczęciem obozu językowego lub po tej 

dacie lub w przypadku, gdy Rodzic/opiekun Uczestnika nie uiści pełnej opłaty po tej dacie, Organizator nie jest zobowiązany 

do zwrotu uiszczonej opłaty za obóz językowy. 

§ 13 

1. Rodzic/opiekun Uczestnika ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom 

trzecim z winy Uczestnika w trakcie trwania obozu językowego. 

2. 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/obozu. 

3. Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie 

przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela. 

4. Rodzic/opiekun Uczestnika zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupionych dla Uczestnika lekarstw przepisanych przez 

lekarza w trakcie trwania obozu językowego.  

§ 14 

1. Rodzic/opiekun Uczestnika oraz Uczestnik poświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu Obozu i zobowiązuje się do 

bezwzględnego przestrzegania Regulaminu pod rygorem wydalenia Uczestnika z obozu. Pełna treść Regulaminu Obozu 

dostępna jest w sekretariacie Szkoły. 

2. W przypadku rażącego naruszania dyscypliny przez Uczestnika w trakcie obozu językowego Organizator może zastosować 

wobec niego niezbędne środki wychowawcze i dyscyplinarne, w tym w postaci odesłania Uczestnika do domu na koszt 

rodziców/opiekunów. 

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 niniejszego paragrafu Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu części lub całości opłaty za 

obóz językowy. 

4. Rodzic/opiekun Uczestnika wyraża zgodę na nieodpłatne rejestrowanie przez Organizatora lub podmioty przez niego 

wybrane, przebiegu obozu językowego przy użyciu środków foto, audio i video oraz na rejestrowanie i utrwalanie w ten 

sposób wizerunku Uczestnika, jak również do wykorzystywania i rozpowszechniania tak zarejestrowanego wizerunku 

Uczestnika lub jego wypowiedzi, w materiałach reklamowych lub promocyjnych Organizatora lub na stronie www 

Organizatora. za pośrednictwem dowolnego medium, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Przeniesienie niniejszego 

zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga uprzedniej zgody. 

§ 15 

1. Rodzic/opiekun Uczestnika oraz Uczestnik ma obowiązek poinformować o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie 

obozu językowego, przy czym powinno to nastąpić niezwłocznie, a w miarę możliwości w trakcie trwania obozu. 

2. Skargi/reklamacje wnoszone do Organizatora rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpływu. 

3. W przypadku, gdy Organizator odmawia uwzględnienia skargi/reklamacji, informuje rodzica/opiekuna Uczestnika także o tym 

czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  

4. Organizator informuje, że rodzic/opiekun Uczestnika ma prawną możliwość skierowania rozpoznania sporu z Organizatorem 

co do rozpoznania skargi/reklamacji na drodze polubownego rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR, którą 

można znaleźć pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL   Informacja ta nie jest 

równoznaczna z wyrażeniem przez Organizatora zgody na polubowne rozwiązanie sporu za pośrednictwem platformy ODR. 

5. Podmiotem zapewniającym ochronę w formie ubezpieczenia na rzecz podróżnych na wypadek niewypłacalności Organizatora 

jest: SIGNAL IDUNA, ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


§ 16 

Ponadto Organizator informuje Państwa jako rodziców/opiekunów Uczestnika obozu, jak następuje: 

1. Zaoferowany Państwu obóz językowy stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. 

2. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych.  

3. Organizatorem obozu językowego jest Szkoła Języków Obcych PROGRAM Sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu przy ul Fredry 1, tel.   

+48 501458181, e-mail: office@angielskiprogram.edu.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000064609, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP 972-05-30-570, REGON 008380746, kapitał 

zakładowy 60.000,- PLN (dalej jako Organizator) 

4. Organizator będzie ponosił pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości obozu językowego. 

5. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia Państwu zwrotu wpłat w 

przypadku, gdyby Organizator stał się niewypłacalny. 

6. Najważniejsze Państwa prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302: 

a) Przed zawarciem umowy dotyczącej obozu językowego otrzymają Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat tego 

obozu. 

b) Organizator zawsze ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług objętych umową. 

c) Otrzymują Państwo awaryjny numer telefonu dzięki któremu mogą Państwo skontaktować się z Organizatorem. 

d) Mogą Państwo przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem 

ewentualnych dodatkowych kosztów. 

e) Cena obozu nie może zostać podwyższona 

f) Mogą Państwo rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, 

jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli Organizator 

odwoła obóz językowy przed jego rozpoczęciem, mają Państwo prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do 

rekompensaty. 

g) W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z 

bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – mogą Państwo, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, 

rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. 

h) Ponadto mogą Państwo w każdym momencie przed rozpoczęciem obozu językowego rozwiązać umowę za odpowiednią i 

możliwą do uzasadnienia opłatą. 

i) Jeżeli po rozpoczęciu obozu językowego jego znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą 

musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są 

świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację obozu językowego, a Organizator nie zdoła usunąć problemu, 

mogą Państwo rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie. 

j) Są Państwo również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług turystycznych. 

k) Organizator musi zapewnić pomoc Uczestnikowi obozu językowego, który znajdzie się w trudnej sytuacji. 

l) W przypadku, gdy Organizator stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. 

m) Organizator wykupił w SIGNAL IDUNA [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności] zabezpieczenie na 

wypadek niewypłacalności. Mogą Państwo kontaktować się z tym podmiotem, jeżeli z powodu niewypłacalności 

Organizatora dojdzie do odmowy świadczenia usług. 

n) W przypadku, gdy Organizator stanie się niewypłacalny możecie Państwo kontaktować się z Marszałkiem Województwa 

Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki 

Al. Niepodległości 34 , 61-714 Poznań, tel.: + 48 61 626 68 40  lub +48 61 626 68 50, https://bip.umww.pl/, e-mail: 

ds.sekretariat@umww.pl 

o) Strona internetowa, na której można znaleźć dyrektywę (UE) 2015/2302 - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL 

§ 17 

1. Dane osobowe rodzica/opiekuna Uczestnika oraz dane Uczestnika zostały przekazane Organizatorowi w związku z zawarciem 

niniejszej umowy oraz zgodnie i na podstawie przepisów podatkowych i innych przepisów prawa. 

2. Administratorem w/w danych osobowych jest Organizator. Organizator nie powołuje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach: realizacji niniejszej umowy dotyczącej świadczenia  usług 

turystycznych, prowadzenia warsztatów językowych, rozpatrywanie wniosków, skarg/reklamacji, ubezpieczania Uczestnika, 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze zgodnie z przepisami prawa podatkowego i innymi przepisami 

prawa, prowadzenia działań  marketingowych. 

https://sip.lex.pl/#/document/68582198?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68582198?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68582198?cm=DOCUMENT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2302&from=PL


3. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych w celach, jak wskazano powyżej, w/w dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, a zwłaszcza podmiotom zewnętrznym 

świadczącym Organizatorowi usługi kadrowe, księgowe i podatkowe, pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi 

transportowe, gastronomiczne i noclegowe oraz inne usługi turystyczne i usługi ubezpieczeniowe, związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie realizacji niniejszej umowy oraz w okresie przewidzianym przepisami prawa 

podatkowego i innymi przepisami. 

5. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, rodzicowi/opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo 

dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych w okolicznościach, o których mowa w Art. 17 ust. 1 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

dalej zwanego „RODO”, ograniczenia przetwarzania danych  w okolicznościach, o których mowa w Art. 18 ust. 1 RODO, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z 

przepisami prawa, 

6. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, rodzicowi/opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed 

cofnięciem zgody. 

7. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, podanie tych 

danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 

konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji niniejszej umowy przez Organizatora. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, rodzicowi/opiekunowi Uczestnika 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

§ 18 

1. Podpis Rodzica/Opiekuna Uczestnika złożony na niniejszej umowie lub na Karcie Zgłoszeniowej lub uiszczenie opłaty za obóz 

(rata lub całość) stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszej umowy oraz stanowi dostateczny 

dowód zaakceptowania wszystkich jej warunków i postanowień. 

2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§19 

Należne zniżki: 

 

 zniżka stałego klienta  

 zniżka rodzinna  

 inne 

 
 
 
 
Organizator                                                                                                                                                                         Rodzic/Opiekun 

 
 
 

…………………………………………………………………..                                                                                       ……………………………………………………….. 
           mgr Katarzyna Andrzejewska 
                     Prezes Zarządu 


