
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 1 
INFORMACJE WSTĘPNE

1.  Niniejsze  Ogólne  Warunki  Uczestnictwa  stanowią  integralną  część  umowy o  udział  w
obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 

2. Organizatorem obozu „Wawrzkowizna” jest:

ŚliwińskiSports  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.  z  siedzibą  w Pruszkowie,
adres:  ul.  Faraona  4,  05-804  Pruszków,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego
Rejestru Sądowego , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000601869,  REGON
145941799, NIP 5342484819, 

3. Uczestnikiem są osoby zgłoszone przez osobę zawierającą umowę (Rodzica/Opiekuna). 

4.W przypadkach Uczestników niepełnoletnich,  gdy niniejsze OWU określają uprawnienia
bądź  obowiązki  Uczestnika,  rozumie  się  przez  to  także  uprawnienia  i  obowiązki
Rodzica/Opiekuna.  

§ 2
ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy polega na:
a)  wypełnieniu  formularza  zgłoszeniowego  (Umowa  –  Karta  Kwalifikacyjna)  na  stronie
organizatora www.sliwinski-obozy.pl i przekazaniu go Organizatorowi,
b) wniesieniu opłaty rezerwacyjnej (zaliczki), 
c) zakwalifikowaniu Uczestnika przez Organizatora na wypoczynek.  

2. Zawarcie umowy o udział w obozie organizowanej przez Organizatora następuje z chwilą
spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1. 

3.Przed zawarciem umowy Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem, programem obozu
i szczegółową ofertą, stanowiącymi integralną część umowy.  

4.Uczestnik  przez  podpisanie  Karty  Kwalifikacyjnej  potwierdza  rezerwację  i  wyraża  tym
samym zgodę Uczestnika na postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa,
Regulaminu,  a także  na  zakres  świadczeń  określonych  w  Umowie,  programie  obozu  i
szczegółowej ofercie.
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§ 3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Z  chwilą  podpisania  Uczestnik  jest  zobowiązany  w  terminie  3  dni  wpłacić  zaliczkę
w wysokości określonej w Umowie – Karcie Kwalifikacyjnej. 
2. Jeżeli umowa zostaje zawarta później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy, Uczestnik
jest zobowiązany zapłacić 100% ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy. 

3.  Brak  zapłaty  lub  niedostarczenie  na  żądanie  Organizatora  potwierdzenia  dokonania
płatności w terminie w ust.2 oznacza odstąpienie od umowy Uczestnika i rodzi skutki zgodnie
z pkt. VIII ust.2 niniejszych Warunków Uczestnictwa.

4.Za datę  dokonania  płatności  przyjmuje  się  dzień  wpływu należności  na konto bankowe
Organizatora lub dzień wpłaty gotówkowej.

§ IV 
REALIZACJA UMOWY

1.Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia usługi w sposób zgodny z warunkami
określonymi w ofercie, programie obozu oraz Umowie.  

2.W  czasie  trwania  imprezy  Uczestnik  ma  prawo  do  wszystkich  świadczeń  określonych
w programie obozu lub Umowie.

3.Przedstawiciel  Organizatora  (np..  kierownik  imprezy)  obecny  na  imprezie  zapewnia
Uczestnikom  przebieg  imprezy  zgodnie  z  programem  lub  Umową,  dba  o  jakość
świadczonych  usług,  przyjmuje  od  uczestników  reklamacje  i  podejmuje  działania
zmierzającego do ich wyjaśnienia.

4.Na  życzenie  grupy i  za  zgodą  przedstawiciela  Organizatora  program obozu  może  ulec
zmianie, o ile nie powoduje ona zwiększenia kosztów lub nie utrudnia realizacji pozostałej
części programu.

5.Uczestnik  może  przenieść  wszystkie  przysługujące  mu  z  tytułu  Umowy  uprawnienia
i obowiązki na osobę trzecią, jednakże osoba ta musi spełniać warunku umożliwiające udział
w  imprezie.  O  przeniesieniu  praw  i  obowiązków  Uczestnik  ma  obowiązek  niezwłocznie
poinformować  Organizatora.  Za  wszystkie  koszty  związane  ze  zmianą  uczestnictwa  oraz
uregulowaniem  należności  za  udział  w  imprezie  odpowiadają  solidarnie  Uczestnik  oraz
odbiorcy świadczeń udziału w imprezie.

6.Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych
wykonać  przewidzianych  w Umowie  usług  stanowiących  istotną  część  programu,  to  jest
zobowiązany, za zgodą Uczestników, zapewnić świadczenia zastępcze.
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7.Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie (np.
ważne badania lekarskie np.). Rodzaj dokumentów oraz termin ich dostarczenia lub okazania
określa Organizator.

§ V 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator  turystyki  odpowiada  za  niewykonane  lub  nienależne  wykonanie  Umowy
o świadczeniu usług turystycznych,  chyba że niewykonanie lub nienależne wykonanie jest
spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika;
b)  działaniem  i  zaniechaniem  osób  trzecich,  nie  uczestniczących  w  wykonywaniu  usług
przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani
uniknąć.

2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa.

3.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  rozwiązania  Umowy  w trybie  natychmiastowym
i usunięcia  Uczestnika  z  imprezy,  jeżeli  Uczestnik  utrudnia  sprawne  przeprowadzenie
imprezy lub nie  przestrzega  jej  wewnętrznych  regulaminów.  Wszelkie  koszty powstałe  w
takiej sytuacji ponosi Uczestnik.

4.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody powstałe w czasie
trwania imprezy oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami
prawa właściwymi dla miejsca pobytu lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków.
Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice/opiekunowie.

5.  Uczestnik  jest  zobowiązany  bezwzględnie  przestrzegać  określonych  w  Umowie  lub
informacjach  szczegółowych  o  imprezie,  miejsc  wsiadania  i  wysiadania  z  zapewnionych
przez Organizatora środków transportu. Koszty wynikające z niedochowania tego obowiązku
obciążają  Uczestnika  lub  jego  opiekunów  prawnych.  Odpowiedzialność  Organizatora  za
osoby niepełnoletnie ustaje z chwilą zakończenia imprezy tj. przybycia do miejsca wsiadania.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich w przypadku, gdy
w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w miejscu publicznym
do 
zmiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.

§ 6 
ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ODWOŁANIE IMPREZY

1.Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  imprezy  (do  dnia  rozpoczęcia  imprezy
włącznie) lub przerwania imprezy w wypadku działania siły wyższej (wydarzenia polityczne,
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działania  militarne,  decyzje  władz  państwowych,  samorządowych,  lub  innych  instytucji,
klęska żywiołowa itp.)  ma jednak obowiązek niezwłocznie  zawiadomić  o tym Uczestnika
imprezy. 

2. W przypadku siły wyższej Organizator traci prawo do ceny, a uzyskuje prawo do pobrania
opłaty za świadczenia już wykonane mimo działania siły wyższej.

§ 7
REZYGNACJA Z UMOWY

1.Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu
rezygnacji(pisemnego oświadczenia) do biura Organizatora,  najpóźniej w dniu rozpoczęcia
imprezy.

2.W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z przyczyn  nie leżących po stronie
Organizatora (brak odpowiednich dokumentów, niedotrzymanie terminów płatności, itp.) albo
odstąpienia od umowy przez Uczestnika, Organizator dokonuje potrąceń z wpłat Uczestnika,
w wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż:

a) 500zł  przy  rezygnacji  począwszy  od  dnia  pierwszej  wpłaty  do  50  dni  przed  datą
rozpoczęcia imprezy,

b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 50 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy,
c) 80% ceny imprezy przy rezygnacji od 31 do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy,
d) 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni

3.Przy rezygnacji wysokość potrącenia z wpłat jest naliczana niezależnie od daty zawarcia
Umowy.

4.Organizator  zaleca  Uczestnikowi  (indywidualnie  i  we  własnym  zakresie)  zawarcie
ubezpieczenia dla uczestnika wypoczynku obejmującego bagaż oraz sprzęt).

5. Szczególne przypadki rezygnacji udziału w imprezie rozpatruje kierownik imprezy.

§ 8
REKLAMACJE

1.Jeżeli  w  trakcie  imprezy  Uczestnik  stwierdza  nienależyte  wykonanie  Umowy powinien
niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora.

2.Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej została złożona nie później niż w terminie 7
dni od zakończenia imprezy. 

3.  Organizator  ma  obowiązek  rozpatrzenia  reklamacji  w  ciągu  14  dni  licząc  od  daty
otrzymania.
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4. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu
części luba całości wpłat. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od
dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

5.Organizator nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik nie wykorzystał  w czasie
trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ IX
INFORMACJE DODATKOWE

1.Uczestnicy  imprezy  są  ubezpieczeni  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  W
przypadku 
konieczności pokrycia dodatkowych kosztów leczenia lub akcji ratowniczej przekraczających 
kwotę  ubezpieczenia  koszty  te  pokrywa  Organizator,  chyba  że  koszty  te  wyniknęły  z
wyłącznej 
winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika.

2.Uczestnicy  imprezy mają  wykupione  przez  Organizatora  ubezpieczenie  NNW na kwotę
10.000  PLN.  Ubezpieczenia  na  wyższą  kwotę  należy  dokonać  we  własnym  zakresie.
Dodatkowo organizator posiada wykupione ubezpieczenie na grupę OC na kwotę 25.000 PLN

3.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą się 
starały  rozwiązać  polubownie.  Spory  nierozwiązywalne  polubownie  podlegają
rozstrzygnięciu 
przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

4.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 

5


