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Umowa

Zawarta w dniu ……………... pomiędzy:
Uczniowskim Klubem Sportowym „FENIKS” Bytom NIP 626-300-42-34, zwanym dalej  Zleceniobiorcą 
reprezentowanym przez Wojciech Wysocki – prezes Klubu, 

a (dane Rodzica/Opiekuna prawnego) .........................................................................................................................
                                                                                          
(dane uczestnika obozu) …............................................................................................................................................., 
zwanym dalej zleceniodawcą.

§1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące usługi związane z realizacją 
obozu:
1.Zapewnienie pobytu zleceniodawcy na obozie sportowym w terminie 12.01-18.01.2020 roku.
2. Zapewnienie noclegu w pokojach  dwu, trzy, cztero lub pięcioosobowych z pełnym węzłem  sanitarnym.
3. Zapewnienie całodziennego wyżywienia - śniadanie, kolacja w formie szwedzkiego stołu; obiad, deser 
(porcjowane).
 4.Zapewnienie korzystania z infrastruktury ośrodka zgodnie z “program obozu” (załącznik nr 1).
5. Zapewnienie opieki przez cały pobyt i podróż przez wykwalifikowaną kadrę.
6. Zapewnienie atrakcji zgodnie z “programem obozu” (w załączniku nr 1).

§2

1.Termin rozpoczęcia wykonania umowy strony ustalają na dzień:
Wyjazd z Bytomia 12.01.2020 roku, a pierwszym posiłkiem będzie obiad, natomiast powrot nastąpi 
w dniu 18.01.2020 ok godziny 14.00, a ostatnim posiłkiem będzie śniadanie 18.01.2020.

2. Zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia karty uczestnika obozu dostepnej na stronie klubu 
www.feniks.bytom.pl do 21 grudnia 2019 roku.

§4

Zleceniobiorca zapewni program zgrupowania, kadre trenerską, kierownika oraz podręczne środki 
opatrunkowe.

§5

1. Zleceniobiorca zapewni uczestnikom zgrupowania środki bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi 
przepisami .
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2. W dniu przyjazdu organizator zapozna uczestników z przepisami i regulaminami w Ośrodku oraz pla-
nem ewakuacyjnym – celem zapewnienia bezpieczeństwa.

§6

Strony uzgadniają cenę pobytu w wysokości:
1190,00 zł płatne w terminie:
I rata 400,00 zł do 30 paźdzernika 2019,
II rata 300,00 zł do 30 listopada 2019,
III rata 490,00 zł do 7 stycznia 2020.

Przy czym kwota ta obejmuje podróż, wyżywienie, nocleg, opiekę wychowawców, treningi Judo z instruk-
torem lub trenerem, atrakcje wymienone w programie obozu.

§7

Zleceniodawca wpłaca zadatek bezzwrotny (dwie pierwsze raty ) w terminie i w wysokości podanej w §6 
na konto Zleceniobiorcy 73 1750 0012 0000 0000 3829 6523
Pozostała część kwoty wpłacona zostanie w terminach podanych w w §6 na konto Zleceniobiorcy wraz z 
dostarczeniem karty obozowej.

§8

W razie odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę traci On całość wpłaconego zadatku. W przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę  zobowiązuje się On do zwrotu zadatku oraz wskazania inne-
go ośrodka o takim samym standardzie gdzie zleceniodawca będzie miał możliwość realizacji pobytu, 
a w przypadku różnicy w cenie osobodnia zobowiązuje się do pokrycia tej różnicy. W przypadku braku ta-
kiej możliwości Zleceniobiorca prócz zadatku zwraca udokumentowane i poniesione przez Zleceniodawcę 
koszty związane z pobytem na obozie.

§9

Zleceniobiorca zapewni opiekę medyczną wszystkim uczestnikom obozu we własnym zakresie.

§10

1. Zleceniodawca w dniu przyjazdu odbiera pomieszczenia pod względem techniczno-funkcjonalnym 
w razie usterek ma obowiązek zgłosić to wychowawcy swojej grupy zaraz po zakwaterowaniu.
3. Zleceniodawca odpowiedzialny będzie za szkody w zajmowanych pomieszczeniach wynikłe 
z niewłaściwego ich użytkowania, a spowodowane przez uczestników obozu. Odpowiedzialność w/w bę-
dzie cedowana na prawnych opiekunów/Rodziców uczestników obozu.
4. Jeżeli wystąpią szkody należy je przed opuszczeniem Ośrodka usunąć lub pokryć finansowo.  
Cennik wraz z karta meldunkową zostanie dostarczony w dniu przyjazdu.
5. W dniu wyjazdu następuje odbiór obiektu-pomieszczeń przez Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
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§11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, 
a ewentualne spory w związku z powyższą umową rozpatrywane będą przez odpowiedni terenowy sąd.

§12

Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§13

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

ZLECENIOBIORCA
.........................................................................

ZLECENIODAWCA
.........................................................................


