
UMOWA 

 

Zawarta w dniu ........................................ pomiędzy : Organizatorem wypoczynku MIKo-TUR sp. z o.o.  

 

Funka 9, 89-606 Charzykowy, NIP 555 210 78 27 , a Rodzicem lub Opiekunem prawnym uczestnika: 

 

Imię : …....................................................................       Nazwisko:................................................................................. 

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

Telefon….......…………........……........................      e- mail .......................................................................................... 

 

Zgłoszenie na turnus w terminie 18-24.08.2019 w miejscowości Funka. 

 

Uczestnik obozu (imię i nazwisko)…………………………..………………………………………………………….. 

        

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” zgodnego z 

programem  podanym na stronie internetowej www.miko-tur.pl. 

 

2. Organizator zapewnia w trakcie trwania obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” zakwaterowanie, zajęcia 

programowe, całodzienne wyżywienie, opiekę medyczną oraz opiekę wychowawczą. 

                                                                                       

3. Uczestnik może zostać przyjęty na obóz „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” na podstawie wysłanego 

zgłoszenia, poprzez zakładkę „Rezerwuj obóz” zamieszczony na stronie www.miko-tur.pl i wpłatę zaliczki  

w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 

Rezerwacje oraz zmiany w nich mogą być dokonywane tylko przez Rodziców lub Prawnych              

Opiekunów Uczestnika. 

 

       4.   Uczestnik wnosi opłaty z tytułu uczestnictwa wg następującego harmonogramu:  

- Zaliczka: 750 zł – w terminie 7 dni od daty zgłoszenia,  

 - II  rata: do 15 dnia kolejnego miesiąca od daty zgłoszenia: 500zł 

- Ostatnią ratę - 500zł do pełnej kwoty obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” proszę wpłacić najpóźniej na 

miesiąc przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku zgłoszenia na obóz „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”  

w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu, należy wpłacić całą kwotę w terminie 3 dni od 

daty zgłoszenia. Nieuregulowanie płatności w terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.  

Wpłat należy dokonać na konto Organizatora:  

MIKo-TUR Sp. z o.o. ; 89-606 Charzykowy; ul. Funka 9,  

PKO BP 21 1020 1491 0000 420200823658 

W tytule należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka i dopisać „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”. 

 

5. W przypadku rezygnacji z obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”, MIKo-TUR sp. z o.o. zastrzega sobie 

prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku  

z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”,  

w zależności od terminu rezygnacji:                                 

- przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 30 dnia przed datą rozpoczęcia obozu kwotę 250zł 

- przy  rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu Organizator nie  zwraca 

całości wpłaconej zaliczki (750zł), chyba że wpłacający wskazał inną osobą na swoje miejsce                                                                                                                                                            

- przy rezygnacji w okresie od 29 do 10 dni przed datą rozpoczęcia imprezy -50% ceny imprezy         

- przy rezygnacji w okresie od 9 do 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy -70% ceny imprezy             

-   przy rezygnacji na 1 dzień przed imprezą lub w dniu rozpoczęcia imprezy -80% ceny imprezy. 

 

6. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu skrócenia pobytu przez Uczestnika. 

 

7. Uczestnik zostanie ubezpieczony przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas 

trwania obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”.  

 

8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Regulaminu obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” 

zawartych w Karcie Kwalifikacyjnej. 

 

http://www.miko-tur.pl/
http://www.miko-tur.pl/
http://www.miko-tur.pl/
http://www.miko-tur.pl/


9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy Uczestnika 

podczas pobytu na obozie „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” lub pozostawione przez niego w środkach 

transportu, a także jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika. 

             Na obozach „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”, rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać 

             w depozyt opiekunom.  

 

10. Rodzice lub Prawni Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone  

przez Uczestnika, podczas pobytu w ośrodku jak i poza nim (w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.) 

wyrządzonych zarówno MIKo-TUR  jak i osobom trzecim. 

 

 

11. Jeśli Uczestnik zachowuje się niezgodnie z Regulaminem obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI”,  

MIKo-TUR Sp.z o.o  może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu „WAKACJE Z 

TIKTOKERAMI”. W takiej sytuacji Rodzic lub Prawny Opiekun jest zobowiązany  

do odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” w ciągu 48 godzin  

od zgłoszenia zaistniałego problemu.  

 

12. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających MIKo-TUR 

Sp z o.o zastrzega sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi. 

 

13. W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach 

programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć 

konieczność  odebrania dziecka z obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” na koszt Rodziców. 

 

14. W celach  profilaktycznych oraz w celu zapewnienia higienicznego pobytu dzieci w ośrodku na początku 

obozu „WAKACJE Z TIKTOKERAMI” przeprowadzana jest kontrola czystości skóry, a w szczególności 

badanie pod kątem wszawicy.  

 

15. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych”, 

podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, 

udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie wizerunku Państwa 

dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty - w tym fotorelacji na stronie www.miko-tur.pl i Facebooku  

oraz w celach marketingowych przez firmę MIKo-TUR Sp. z o.o .o 

 

16.  Podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju 

informacji od MIKo-TUR Sp. z o.o  na adres pocztowy a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

       MIKo-TUR Sp. z o.o. 

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

              (Organizator)                                                                         (data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego) 
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