UMOWA O
UDZIAŁ W PÓŁKOLONIACH
NR ……………………….
zawarta w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy:
Sprzedawca (Organizator) : KUMITE ACTIVE TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy
ul. Żyrardowskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810327, NIP 529182-84-84, REGON: 384701541, kapitał zakładowy: 5 000 zł opłacony w całości, tel. 661-557-525,
biuro@kumitetravel.pl., wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego pod numerem 2281, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Igę Drązikowską
1. Imię i nazwisko Klienta …………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………….……………..
3. Telefon:
………………….
Adres mailowy: …………………………………………..
Klient oś wiadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym
małoletniego Uczestnika:
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………
2. PESEL:
………………….
3. Adres zamieszkania* ……………………………………………………………………………………………………….……………..
*wpisać, jeśli inny niż adres Klienta

§1
1. Organizator oświadcza, że zobowiązuje się do organizacji półkolonii w Strefie Ruchu
Książenice zgodnie z ofertą zawartą w serwisie kumitetravel.pl
2. Uczestnicy półkolonii są objęci ubezpieczeniem PZU NNW.
3. Zawarcie umowy następuje po wpłaceniu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
§2
Klient podpisując niniejszą umowę zgadza się na udział reprezentowanego przez niego uczestnika w
Półkoloniach prowadzonych przez Organizatora za wynagrodzeniem oraz na warunkach ustalonych
w niniejszej umowie oraz regulaminie, będącym załącznikiem do karty kwalifikacyjnej.
§3
Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obejmuje uczestnictwo małoletniego w zajęciach
sportowych i edukacyjnych prowadzonych przez Organizatora w ramach półkolonii. W ramach w/w
zajęć zagwarantowane jest wyżywienie składające się z dwudaniowego obiadu, podwieczorku oraz
woda mineralna.
§4
1. Z tytułu uczestnictwa małoletniego w półkoloniach Klient zobowiązany jest uiścić należność w
wysokości 599,00 zł brutto – co stanowi koszt uczestnictwa w wybranym turnusie półkolonii tj.
w terminie ______________________________ ( proszę wpisać termin).
2. Rabaty:
- przy zapisaniu rodzeństwa – drugie i każde kolejne dziecko: 10%
- przy zapisaniu dziecka na kolejny turnus półkolonii: 10%
Rabaty się nie sumują.
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3. Płatność następować będzie przelewem na konto Organizatora w ING BANK ŚLĄSKI nr :
87 1050 1025 1000 0090 3205 9918
z dopiskiem w tytule: imię i nazwisko uczestnika, półkolonie- Strefa Ruchu, data turnusu.
§5
1. Rezygnacja z udziału w półkolonii (odstąpienie od umowy) , z przyczyn nieleżących po
stronie Organizatora jest możliwa za zapłatą odstępnego stosownie do brzmienia art.
395 k.c.
2. Oś wiadczenie Klienta o odstąpieniu wymaga pisemnego oś wiadczenia wraz z zapłatą
odstępnego przelewem na rachunek Organizatora stosownie do treś ci przepisu art. 396
kodeksu cywilnego.
3. Oś wiadczenie należ y przesłać na adres biuro@kumitetravel.pl, data wysłania maila
informującego o odstąpieniu, decyduje o wysokoś ci odstępnego.
4. W sytuacji rezygnacji z udziału w turnusie, odstępne wynosić będzie:
a) 20% ceny turnusu – jeż eli złoż enie rezygnacji nastąpiło do 10 dni przed datą rozpoczęcia
turnusu,
b) 50% ceny turnusu – jeż eli złoż enie rezygnacji nastąpiło w terminie kró tszym niż 10 dni
przed datą rozpoczęcia turnusu
5. Zawierający umowę wyraż a zgodę na dokonanie potrącenia kwot wynikających z zapłaty
odstępnego z dotychczas wpłaconego wynagrodzenia Organizatora w przypadku skorzystania
o z prawa okreś lnego w pkt. 1
6. Potrącenie następuje z chwilą złoż enia przez Zawierającego umowę oś wiadczenia o
skorzystaniu z umownego prawa odstąpienia. Klient obowiązany jest zapłacić tytułem
odstępnego jedynie ewentualną ró ż nicę między wpłaconą kwotą i kwotą należną tytułem
odstępnego w dniu złoż enia oś wiadczenia woli.
7. Nieobecność małoletniego na zajęciach, jeżeli nie będzie zawiniona przez Organizatora, nie
stanowi podstawy do roszczenia o zwrot części wynagrodzenia. Zajęcia w ramach półkolonii,
które nie odbędą się z powodu siły wyższej zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym,
umówionym z Klientem.
8. Klient zobowiązany jest przyprowadzić uczestnika na zajęcia i odebrać po zajęciach
prowadzonych w ramach półkolonii do godziny 16:30.
9. Uczestnik moż e być odbierany z pó łkolonii przez Rodzica lub prawnego opiekuna, zaś
samodzielnie – jedynie po przedstawieniu Organizatorowi pisemnej zgody na powró t. Rodzic
lub opiekun prawny moż e upoważ nić osobę trzecią do odbioru Uczestnika z zajęć .
10. Klient zobowiązuje się przesłać skan karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii do
organizatora na adres biuro@kumitetravel.pl.
§6
1. Podczas półkolonii obowiązuje zakaz korzystania z przedmiotów elektronicznych typu tablet,
telefon komórkowy, laptop, konsola do gier itp.
2. Organizator wnosi o nieprzynoszenie na półkolonie wartościowych rzeczy.
§7
1. Warunkiem koniecznym odbywania się zajęć jest zebranie się grupy minimum 8 osób i
uiszczenie opłaty.
2. Organizator poinformuje Klienta w terminie 3 dni przed rozpoczęciem turnusu o fakcie
niezebrania się odpowiedniej grupy i nieodbyciu się półkolonii.
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3. W przypadku nieuiszczenia opłaty Organizator ma prawo do odmowy udziału w półkoloniach
do czasu uregulowania wynagrodzenia przez Klienta.
§8
Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym tylko i wyłącznie w przypadku
rażącego naruszenia przez Klienta lub reprezentowanego przez niego małoletniego warunków
niniejszej umowy oraz nieprzestrzegania regulaminu półkolonii.
§9
1. Klient zobowiązuje się wyposażyć małoletniego we właściwy strój sportowy, obuwie sportowe
na zmianę oraz drugie śniadanie.
2. Klient podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na udział Uczestnika w zajęciach na
dmuchanej ściance wspinaczkowej.
3. Klient zobowiązuje się poinformować Organizatora w terminie 3 dni przed rozpoczęciem
turnusu o specjalnych dietach i alergiach Uczestnika zajęć mailowo na adres:
biuro@kumitetravel.pl
4. Organizator zapewnia wodę mineralną dla każdego uczestnika.
§ 10
1. Wszystkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§11
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych :
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych KUMITE ACTIVE TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w
Grodzisku Mazowieckim przy ul. Żyrardowskiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000810327, NIP 529-182-84-84, REGON: 384701541,tel.
661-557-525, biuro@kumitetravel.pl. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania
Pana/Pani danych może Pan/Pani kontaktować się nami za pomocą wiadomości e-mail :
biuro@kumitetravel.pl
2) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: dane
identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, dane kontaktowe ( adres zamieszkania, numer telefonu,
e-mail)
3) Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Pana/Pani dziecka
/uczestnika: dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane
kontaktowe (m.in. adres, numer telefonu, e - mail), dane o stanie zdrowia dziecka (m.in. uczulenia,
przyjmowane leki, szczepienia).
4) Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w następujących celach
:
− w celu wykonania zawartej z Panem/Panią umowy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO],
− w celu prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, co stanowi nasz prawnie
uzasadniony interes [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
− w celu wykonania spoczywających na nas obowiązków prawnych związanych z zawartą z
Panem/Panią umową, jak np. rozliczenia należności publicznoprawnych [podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
− w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z
prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą (co stanowi nasz prawnie uzasadniony
interes) [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
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− w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu katalogów i informacji
dotyczących usług, organizowanych imprez turystycznych [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO],
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka mogą być przekazywane innym
podmiotom tylko w zakresie niezbędnym i dopuszczonym przez obowiązujące prawo, tj.
podmiotom, osobom lub organom – uprawnionym do dostępu do Pana/Pani danych osobowych
bezpośrednio na podstawie i w zakresie powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa Unii
Europejskiej i prawa krajowego); osobom i podmiotom co do których wyraził Pan/Pani zgodę na
przekazanie im przez nas Pana/Pani danych osobowych; osobom upoważnionym przez nas naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Pana/Pani danych, aby
wykonywać swoje obowiązki; dostawcom usług i towarów niezbędnych dla prowadzenia przez
nas działalności publicznej (w tym dostawcom maszyn i urządzeń, dostawcom usług
szkoleniowych, usług prawnych, doradczych i audytorskich, dostawcom usług informatycznych,
dostawcom usług księgowych i rachunkowych, kadrowych etc.),
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
− wynikający z realizacji obowiązku przechowywania dokumentów związanych z poborem
podatków określonym w art. 32 w zw. z art. 70 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ordynacja podatkowa, tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął
termin płatności podatku,
− okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa [dotyczy celu jakim jest ustalenie,
dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez nas
działalnością],
− trwania zawartej z Panem/Panią umowy w stosunku do dodatkowych danych osobowych
podanych przez Pana/Panią dobrowolnie w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę,
− wynikający z realizacji obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących zgłoszenia
wypoczynku i dokumentacji wypoczynku określonego w art. 92h ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
tj. przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku;
8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
9) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody – ma Pan/Pani prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody
wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail : biuro@kumitetravel.pl
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy
regulujące przetwarzanie danych osobowych.
11) Podanie przez Pana/ Pani danych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do wykonania przez nas
obowiązków wynikających z przepisów prawa jak rozliczanie należności publicznoprawnych (np.
podatku dochodowego, składek ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego etc.). Niepodanie
tych danych skutkować będzie niemożliwością wykonania powyższych obowiązków i w
konsekwencji może spowodować odmowę zawarcia z Panem/Panią umowy.
12) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa na
potrzeby rozliczeń publicznoprawnych, również jest dobrowolne (np. numer telefonu, e-mail do
kontaktu) ale może okazać się konieczne dla usprawnienia kontaktu z Panem/Panią oraz
prowadzenia przez nas działalności gospodarczej
13) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.
Wyrażam zgodę na utrwalanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika w trakcie imprezy turystycznej w celu
przygotowania i udostępniania relacji zdjęciowej z imprezy turystycznej na stronie internetowej Organizatora oraz
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portalach: facebook.com. oraz instagram.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie
elektronicznej przez KUMITE ACTIVE TRAVEL Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych dotyczących usług i
organizowanych imprez turystycznych przez Organizatora.
…………………………………
Data i podpis Klienta

………………………………
Data i podpis Organizatora

…………………………………
Data i podpis Klienta
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