WARUNKI UCZESTNICTWA
załącznik do Umowy Uczestnictwa

§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

4.

Organizatorem Wypoczynku SUP-er Półkolonie jest firma SUP BASS POLSKA Małgorzata Majda
z siedzibą w Komornikach 62-052 ul. Polna 88A/8 NIP: 568-118-51-37, REGON: 385015581
Kupujący- Rodzic/Opiekun prawny zawierający Umowę Uczestnictwa w imieniu
małoletniego dziecka zwanego dalej Uczestnikiem
Umowa Sprzedaży - umowa pomiędzy Kupującym a Organizatorem, zamiennie nazywanym Sprzedającym
o realizację usługi polegającej na organizacji wypoczynku dla dzieci w formie SUP-er Półkolonii, zwanej
dalej Umową Uczestnictwa - Zgłoszeniem
Wypoczynek – SUP-er Półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Chojnickiej 57
w Poznaniu nad Jeziorem Kierskim.
§ 2. Zawarcie Umowy

1.

2.

3.

4.

5.

Umowa Uczestnictwa w Wypoczynku dla dzieci i młodzieży SUP-er Półkolonie którego organizatorem jest
SUP BASS POLSKA Małgorzata Majda zostaje zawarta poprzez zakup i opłacenie usługi Wypoczynku /
produktu w witrynie internetowej Organizatora www.supbass.pl przez Rodzica / Opiekuna prawnego
poprzedzony rejestracją przez Formularz Kontaktowy znajdujący się zakładce Usługi Bass / SUP-er
Półkolonie, a także odesłaniem Organizatorowi kompletnej Dokumentacji
Zawarcie Umowy i zgłoszenie Uczestnika następuje poprzez:
-Złożenie Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie supbass.pl w zakładce Usługi
Bass / SUP-er Półkolonie przez rodzica/opiekuna prawnego.
PO WYSŁANIU FORMULARZA, AYTOMATYCZNIE, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL WYSYŁANE
SĄ DALSZE INSTRUKCJE W TYM LINKI DO ZAKUPU I DOKUMENTÓW
-Dokonanie zakupu SUPer Półkolonii w sklepie Bass Do sklepu można wejść bezpośrednio ze
strony www.supbass.pl. Lub z linka załączonego w mailu potwierdzającym rejestrację. Płatności
prosimy dokonać w ciągu 14 dni jednak nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
- dostarczenie wypełnionej, wymaganej dokumentacji W terminie 14 dni od rejestracji, jednak nie
później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, adres wypoczynek@supbass.pl. Link do
dokumentacji załączony jest w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Można też pobrać je z pod ikonki
Dokumenty ( 5 dokumentów: Umowa, Warunki Uczestnictwa, Regulamin, Rodo i Karta Kwalifikacyjna).
Oryginały należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia wypoczynku.
Koszty Uczestnictwa zależne są od wybranego wariantu:
A. 950 zł - jedno dziecko
B. 890 zł - cena za jedno dziecko w przypadku rodzeństwa
C. 870 zł - uczestnik SUPer Półkolonii, SUPer kursu z poprzednich lat, uczeń Szkoły SP. 28 w
Poznaniu przy ul. Chojnickiej 57
D. 850 zł – uczestnik kolejnego turnusu
E. 800 zł - członek klubu SUP Pyrki
Każdy Uczestnik musi być indywidualnie zarejestrowany poprzez Formularz Rejestracyjny na stronie przez
osobę do tego uprawnioną.
W przypadku rodzeństwa każde dziecko rejestrujemy oddzielnie (w jednym Formularzu Rejestracyjnym
zgłaszamy tylko jedno dziecko), dopiero na etapie wyboru wariantu cenowego zaznaczamy opcję cena
dla rodzeństwa.
Umowy o Uczestnictwo nie spełniające kryterium Organizatora np. nieodpowiedni wiek czy nieprawdziwe
dane Uczestnika, czy z niepoprawnie wybranym wariantem cenowym, zawierające brak wymaganych
zgód, uznaje się za niezawarte nawet jeżeli Usługa została opłacona. W takiej sytuacji koszty
poczynione przez Kupującego zostaną niezwłocznie zwrócone a rezerwacja anulowana. Szczegółowe
kryteria naboru znajdują się w zakładce Oferta.
Umowę uważa się za zawartą w chwili dokonania zakupu w sklepie Bass i jest wiążąca dla
Organizatora przez 14 dni w trakcie których należy dokonać wpłaty określonej w § 2. Pkt. 6. ale nie
później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
Jeżeli Kupujący nie opłaci Zamówienia ww. terminach, rezerwacja może zostać zostaje anulowana
§3. Umowa Uczestnictwa

1.

2.

Organizator może podwyższyć cenę za Usługę jedynie w uzasadnionym i udokumentowanym
przypadku wzrostu cen żywności, najmu, paliwa, cen urzędowych, podatków czy w związku z
zastosowaniem dodatkowych, nieprzewidzianych niż zaplanowanych wg. zeszłorocznych
obostrzeń środków ochrony przeciwko Covid-19 lub znacznego wzrostu ich cen. Cena może ulec
zmianie o max. 5% i nie może wzrosnąć w okresie krótszym niż 25 dni przed rozpoczęciem
wypoczynku Uczestnika.
Organizator ma obowiązek pisemnie, na adres e-mail wskazany w rejestracji
niezwłocznie powiadomić Uczestników o zmianie ceny.
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3.

4.
5.

Uczestnik zgodnie z Warunkami Rezygnacji do 21 dni przed rozpoczęciem Wypoczynku może
wypowiedzieć umowę w formie pisemnej wysyłając informację na adres
wypoczynek@supbass.pl Wniesiona przez niego wpłata zostanie zwrócona w ciągu 7
następujących po sobie dni roboczych. Do bez kosztowej rezygnacji Uczestnika w przypadku
opisanym w §3.1 obowiązuje termin 21 dni. Rezygnacje złożona bez zachowania terminu
rozpatrzona będzie zgodnie z warunkami Rezygnacji § 5. Pkt. 1 b
Organizator może odwołać Wypoczynek bez ponoszenia kosztów własnych wynikający z winy
kupującego czy siły wyższej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprez z powodu braku wymaganego minimum
uczestników. Powiadomienie uczestnika o odwołaniu imprezy z powodu braku wymaganego minimum
uczestników, które stanowi 50 % miejsc przewidzianych w danym turnusie, może nastąpić w formie
pisemnej lub telefonicznej nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku
odwołania imprezy uczestnik ma prawo do natychmiastowego otrzymania całości wniesionych wcześniej
wpłat, lub uczestnictwa w imprezie w innym, dostępnym terminie. Planowana ilość to 30 Uczestników na
każdym turnusie.
§ 4. Realizacja Umowy

1.
2.

3.
4.

5.

Organizator odpowiedzialny jest za przebieg Wypoczynku zgodnie z ramowym programem i w
umówionej jakości świadczeń.
Opisany w zakładce Program Wypoczynku „SUP-er Półkolonie”, zawiera jedynie ramowy,
przykładowy program.
Realizacja programu Wypoczynku uzależniona jest od kondycji uczestników i dopasowywana do ich
możliwości i umiejętności, od pogody, lokalnych przepisów, obostrzeń czy innych losowych aspektów
na które Organizator nie ma wpływu. Dlatego dopuszcza się zmiany i modyfikacje a także ograniczenia
w programie w trakcie trwania Wypoczynku. Organizator dołoży wszelkich starań, by zrealizować
przedstawiony w ofercie program Wypoczynku stawiając za najważniejsze zdrowie i bezpieczeństwo
Uczestników.
Organizator ma prawo zaprzestać realizacji programu dziennego i dokonać zmian aktywności z
powodu czynników zewnętrznych i wewnętrznych, zdarzeń losowych czy działania siły wyższej
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia Uczestników.
Zmiany w programie Wypoczynku spowodowane warunkami wymienionymi §4 pkt. 3 nie stanowią
powodu do odstąpienia od Umowy i Uczestnik z tego tytułu nie może rościć do Organizatora
pretensji czy żądać zwrotu całych lub częściowych kosztów uczestnictwa. Natomiast obowiązkiem
Organizatora jest zapewnienie alternatywnego dziennego programu zajęć, tak długo jak to będzie
konieczne.
Uczestnikowi przysługuje prawo do Reklamacji. Należy dostarczyć ją Organizatorowi w formie pisemnej na
adres wypoczynek@supbass.pl najpóźniej 30 dni od zakończenia Wypoczynku. Odpowiedź na reklamację
Organizator przekazuje w ciągu 14 dni od jej otrzymania listem poleconym na adres korespondencyjny
wskazany w Umowie Uczestnictwa.
§5. Odstąpienie od umowy / Rezygnacja

1.

2.

3.

4.
5.

Zgodnie z Regulaminem sklepu supbass.pl Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni
kalendarzowych od jej zawarcia czyli dokonania zakupu SUPer Półkolonii.
a. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy na adres wypoczynek@supbass.pl.
b. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca/Organizator zwraca Kupującemu wszystkie
otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności
zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym
przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie po okresie odstąpienia od umowy, wypowiedzieć Umowę
Uczestnictwa zawartą z Organizatorem:
a. W formie pisemnej, na adres wypoczynek@supbass.pl bez kosztowo do 49 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem Wypoczynku. Zwrot 100% wpłaconej kwoty w terminie do 14 dni po otrzymaniu
rezygnacji.
b. W formie pisemnej na adres wypoczynek@supbass.pl w terminie krótszym niż 49 dni
kalendarzowych do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Wypoczynku - zwrot 50% wpłaconej
kwoty w terminie do 14 dni od otrzymania rezygnacji.
c. W formie pisemnej na adres wypoczynek@supbass.pl, w trakcie trwania wypoczynku - bez zwrotu
poniesionych kosztów za Uczestnictwo
Wypowiedzenie Umowy Uczestnictwa lub odstąpienie od Umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z
Wypoczynku i musi zostać przekazane Organizatorowi w formie pisemnej na adres e-mail
wypoczynek@supbass.pl
Jeżeli Uczestnik rezygnuje z §5 pkt. 2b a wskaże na swoje miejsce innego Uczestnika
wówczas Organizator zwróci w całości poniesione przez rezygnującego koszty w terminie do
14 dni po otrzymaniu wpłaty od wskazanego na zastępstwo Uczestnika.
W akcie dobrej woli, Organizator może samodzielnie zagospodarować zwolnione miejsce w drodze
rezygnacji i zwrócić rezygnującemu część lub całość poniesionych kosztów
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6.

7.
8.

W przypadku przerwania Wypoczynku przez Uczestnika, z winy Uczestnika lub z powodów leżących po
stronie Uczestnika a niezależnych od Organizatora §5 pkt.2 c ( choroba dziecka, nieodpowiadająca
dziecku pogoda, nieodpowiadający tryb aktywności fizycznej czy program Wypoczynku, lub zmiany w
programie opisane w §4 pkt.2 ) Organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane na skutek
rezygnacji dni wypoczynku.
Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, w przypadku odwołania Wypoczynku z winy
Organizatora, który nie ponosi innych, niż zwrot poniesionych przez Uczestnika kosztów Uczestnictwa.
Organizator może odwołać Wypoczynek bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych z przyczyn
wynikających z działania siły wyższej czy sytuacji losowych.
§ 6. Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Wypoczynek w formie SUP-er Półkolonii zorganizowany jest zgodnie z wytycznymi MEN i a także zgodnie z
zaleceniami Covid-19 MEN, GIS i zgłoszony w kuratorium w Poznaniu i spełnia wszelkie normy
obowiązujące dla tego rodzaju wypoczynku.
Kadra kolonijna posiada uprawnienia do wykonywania zadań na powierzonych im stanowiskach.
Uczestnicy wypoczynku zostaną objęcie ubezpieczeniem podstawowym NNW, na sumę
gwarantowaną ubezpieczenia nie mniejszą niż 5000 zł.
Organizator Firma SUP Bass Polska Małgorzata Majda posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej
na sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł.
Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy Uczestnictwa w SUP-er Półkoloniach
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy KPC.

Miejscowość, data:
……………………………………………….
Podpis Rodziców/Opiekunów:
………………………………………………..
………………………………………………..
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