Warunki uczestnictwa w Obozie Artystycznym MOST
organizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST
Dworek Wymysłowo k/Tucholi 05.08-15.08 2017 r.
I. ZASADY OGÓLNE:
1. Organizatorem Obozu Artystycznego, zwanego dalej obozem jest Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjne MOST z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 16, NIP 957-10-33-569,
REGON 220952635, KRS 0000347865.
2. Celem Organizatora jest organizacja obozu na możliwie wysokim poziomie. Satysfakcja
Uczestników jest jednym z podstawowych mierników tego poziomu, a celem nadrzędnym jest
popularyzacja amatorskich działań artystycznych i aktywnego wypoczynku podczas wakacji.
3. Obóz dobędzie się w Dworku Wymysłowo k/Tucholi prowadzonym przez Dworek
Wymysłowo Czesława Kłodzińska, Wymysłowo 1, 89-500 Tuchola. Obóz odbędzie się w
terminie od 5 do 15 sierpnia 2017 r.
II. ZAWARCIE UMOWY:
1. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika i Prawnego Opiekuna z ofertą,
wypełnieniu formularza zgłoszenia uczestnictwa przez Prawnego Opiekuna i złożeniu go u
Organizatora.
2. Całkowity koszt obozu na jednego uczestnika wynosi 1350 zł.
Cena obejmuje:
- transport autokarem w obie strony,
- noclegi (pokoje 3-6 osobowe z łazienką) i wyżywienie (cztery posiłki dziennie),
- opiekę wychowawców,
- warsztaty artystyczne,
- lekcję jazdy konnej,
- korzystanie z krytego basenu,
- opiekę ratownika,
- korzystanie z atrakcji turystycznych regionu,
- materiały potrzebne do warsztatów,
- ubezpieczenie NNW.
3. Uczestnik zobowiązuje się w momencie zawarcia umowy wpłacić najpóźniej do dnia 31
marca 2017 roku zaliczkę w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Organizatora:
Bank Ochrony Środowiska 22 1540 1098 2109 5554 9828 0001
drugą ratę w wysokości 400 zł najpóźniej do dnia 15 maja 2017 r.,
oraz pozostałą kwotę (450 zł) najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 r.
Istnieje możliwość wpłacenia całej kwoty jednorazowo w terminie do 31 marca 2017 r.
4. Całkowity koszt obozu może ulec obniżeniu na skutek działań Stowarzyszenia mających na
celu zgromadzenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na pokrycie części
kosztów organizacji obozu.
III. UPRAWNIENIA UCZESTNIKA:
1. Uczestnik jest uprawniony do udziału w obozie na podstawie formularza zgłoszenia i karty
kwalifikacyjnej i ma prawo uczestniczyć we wszystkich propozycjach przedstawionych w
programie obozu.
2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty wpłaty w przypadku anulacji imprezy
z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:
1. Przy zawieraniu umowy Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej do dnia 31
maja 2017 r. karty kwalifikacyjnej uczestnika zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN w

sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej oraz zgody na leczenie szpitalne - druki dostępne na stronie www.most-gdansk.pl.
2. Uczestnik odpowiada za szkody poniesione z jego winy (za osoby niepełnoletnie odpowiada
Prawny Opiekun) i zobowiązuje się do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa.
3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych
z bezpieczeństwem w miejscu pobytu oraz przejazdu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń Organizatora oraz osób
działających w jego imieniu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas obozu.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą legitymacji szkolnej oraz dokumentu
poświadczającego ubezpieczenie zdrowotne.
V. UPRAWNIENIA ORGANIZATORA:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy lub odwołania imprezy na
skutek znaczącej zmiany cen paliwa, zmian regulacji prawnych, z przyczyn od Organizatora
niezależnych i niezawinionych, w przypadku niskiej frekwencji, siły wyższej, zagrożenia życia
lub zdrowia.
2. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku trwania
obozu, zagrażającego interesom innych Uczestników, Organizator może rozwiązać umowę lub
odstąpić w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy
obciążają Uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich jego Prawnego Opiekuna).
3. W sytuacji nie stawienia się Uczestnika na miejscu zbiórki, braku wymaganych dokumentów,
przerwania pobytu na obozie lub niewykorzystania części świadczeń z przyczyn leżących po
stronie Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca Uczestnikowi
uiszczonej wpłaty za obóz.
VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami
określonymi ofertą.
2. Obowiązkiem Organizatora jest powiadomić niezwłocznie Uczestników o zmianie warunków
umowy lub odwołania imprezy.
VII. REZYGNACJE:
1. W każdej chwili przed rozpoczęciem obozu można z niego zrezygnować, jednakże ze względu
na zawarte przez Organizatora umowy zastrzega się prawo do obciążenia Uczestnika
faktycznymi kosztami, jakie Organizator poniesie w związku z rezygnacją Uczestnika z obozu.
2. Rezygnacja wymaga pisemnego oświadczenia.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami uczestnictwa zastosowanie
mają
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia
porozumienia wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy ze względu na położenie siedziby Organizatora.

