
 

          

  

   

    

UMOWA    

O usługi organizacji kolonii w Młyniku w dn.   

30.07 – 09.08.2020r.    

zawarta pomiędzy:     

Robotechnologie sp. z o.o., ul. Koszyka 15/19, 45-720 Opole, KRS 0000662634,   

REGON 366523148, NIP 7543138918 zwanym w dalszej części „Organizatorem”, a 

rodzicem lub opiekunem prawnym zgłaszającym Uczestnika kolonii przez formularz 

zgłoszeniowy dostępny na stronie www.planetarobotow.pl, podającym swoje dane w 

tym formularzu, zwanym w dalszej części „Zgłaszającym”     

    

§ 1    

PRZEDMIOT UMOWY    

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  organizacja  kolonii 

 dla  dzieci  

organizowanych w Młyniku w dniach 30.07.2020 r. – 09.08.2020 r.    

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z warunkami 

opisanymi w umowie, regulaminie oraz ofercie Organizatora.    

    

§ 2    

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA    

1. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji kolonii zgodnie z 

ofertą.    

2. Organizator oświadcza, że posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych pod numerem 10530.    

3. Organizator zaświadcza, iż organizowana kolonia jest zgodna z wszelkimi 

wymogami prawnymi dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży (zgodnie z ustawą z dnia 24 
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listopada 2017 r. o imprezach  turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych) oraz że została oficjalnie zgłoszona w Kuratorium Oświaty w 

Opolu.    

4. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć Uczestników kolonii od następstw 

nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na 

każde dziecko.    

5. Organizator zapewnia transport autokarem z wybranych miast do miejsca 

organizacji kolonii i z powrotem.    

6. 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.     

7. Organizator przesyła wszelkie informacje dotyczące wypoczynku drogą 

elektroniczną – na podany w formularzu adres email.    

    

§ 3    

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA    

1. Uczestnik kolonii zobowiązany jest     

− brać udział w całym programie wyjazdu,     

− stosować się do poleceń wychowawców i opiekunów,     

− przestrzegać regulaminu obowiązującego na terenie ośrodka kolonijnego, w 

którym odbywa się kolonia     

− pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jej terenie lub 

w innych miejscach,     

− nie przeszkadzać innym w wypoczynku,     



 

          

− nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków    

− utrzymywać w porządku i czystości miejsce odbywania kolonii.     

2. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach 

uczestnik może zostać wydalony z kolonii bez zwrotu opłaty za kolonię.     

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy 

osobistych i ich eksploatację przez innych uczestników kolonii.     

    

§ 4    

OPŁATY    

1. Koszt jednego turnusu kolonii to 1990 zł, słownie: jeden tysiąc osiemset  

czterdzieści złotych. Cena jest niższa, jeśli   

uczestnik został zapisany na kolonie w momencie, w którym obowiązywała 

promocja. Wszystkie informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się na 

stronie internetowej ww.planetarobotow.pl   

2. W przypadku zapisu dwóch lub więcej Uczestników każdy z nich otrzymuje rabat 

w wysokości 10%.    

3. W przypadku zapisu Uczestnika na dwa turnusy otrzymuje on rabat w wysokości  

100zł.    

4. Promocje z pkt. 2 i 3 nie łączą się.    

5. Zgłaszający zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości 400zł (za 1 

dziecko; za 1 turnus) na poniższy rachunek w ciągu 7 dni od otrzymania 

potwierdzenia zapisu.    

    

Robotechnologie sp. z o.o.   Ul. Koszyka 

15/19 45-720 Opole   mBank: 66 1140 2004 

0000 3802 7671 4951    

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, kolonie, turnus I    

    



 

          

6. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem umowy, 

a dzień wpłaty zaliczki  jest jednocześnie dniem zawarcia umowy.    

7. Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem na konto najpóźniej 14 dni 

przed rozpoczęciem kolonii.    

8. Cena zawiera nocleg, pełne wyżywienie, transport, bilety wstępu, lokalne 

przejazdy autokarem, składkę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, opiekę 

kadry oraz ubezpieczenie NNW.     

    

§ 5    

REZYGNACJA I ODWOŁANIE    

1. W przypadku rezygnacji z kolonii przez Zgłaszającego w terminie dłuższym niż    

30 dni przed datą ich rozpoczęcia, Organizator zwraca pełną wpłaconą przez  

Zgłaszającego. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed  

rozpoczęciem kolonii Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki, ale  

zostaje zwrócona pozostała wpłacona kwota.    

2. Rezygnacja musi zostać dokonana pisemnie.    

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów kolonii w 

przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z 

przyczyn stanowiących przypadki siły wyższe lub w przypadku nie osiągnięcia 

minimalnej liczby wymaganych osób, wynoszącej 35 uczestników do dnia 30 

maja 2020 roku.    

4. Klient w przypadku odwołania turnusu/ów kolonii z przyczyn wskazanych w 

punkcie 3. ma prawo do:    

a. zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego turnusu na 

zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów kolonii przed 

jej/ich rozpoczęciem,    

b. zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni 

turnusu w przypadku odwołania części turnusu.    

    

§ 6    



 

          

POSTANOWIENIA OGÓLNE I INNE    

1. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i 

wpłaceniu zaliczki. Dzień wpłacenia zaliczki jest dniem zawarcia umowy.    

2. Karta kwalifikacyjna oraz Regulamin kolonii stanowią integralną część niniejszej 

umowy. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Organizatorowi prawidłowo 

wypełnionej Karty kwalifikacyjnej Uczestnika kolonii.     

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i 

zapoznania z nim dziecka – Uczestnika kolonii. Uczestnik kolonii ma obowiązek 

przestrzegać regulaminu kolonii.    

4. Za szkody zawinione przez Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi 

Zgłaszający.    

5. Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) 

przedmioty zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania kolonii.    

6. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z 

winy Uczestnika / Zgłaszającego.    

7. Zgłaszający  wyraża    dobrowolnie  zgodę    na    umieszczenie  

przez    

Robotechnologie sp. z o.o. zdjęć z uczestnikiem na stronie internetowej oraz w 

ofertach promocyjnych. Organizator oświadcza, że nie sprzedaje oraz nie 

udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych klientów.     

    

§ 8    

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.     

    


