UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
- UCZESTNICTWO W OBOZIE TANECZNYM
KEEP DANCE SUMMER CAMP
zawarta w ………………, w dniu ……………, pomiędzy:
1. Adrianą Kopczyńską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą
Keep Szkoła Tańca Adriana Kopczyńska, adres: ul. Św. Wojciecha 15/19, 70-410
Szczecin, NIP: 855-151-67-26, zwanej dalej: Organizatorem,
a
2. ..............................................., adres: ……………………………………….., PESEL:
……………………….., legitymujący się dowodem osobistym nr………………………,
wydanym przez …………………….reprezentowany/a przez przedstawiciela
ustawowego/rodzica
………………………….,
adres:
…………………………………., PESEL:……………….., legitymujący się dowodem
osobistym
nr………………………,
wydanym
przez
…………………………………………….
zwany dalej: Uczestnikiem,
dalej łącznie zwanymi: Stronami umowy.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie zasad uczestnictwa w obozie
tanecznym KEEP DANCE SUMMER CAMP (zwanym dalej: Obozem)
organizowanym przez Adrianę Kopczyńską:
a) w terminie: od dnia 21 sierpnia 2020 r. do dnia 30 sierpnia 2020 r.,
b) w miejscu: Ośrodek Kolonijno - Wczasowy Rafa, Jarosławiec
2. Organizator oświadcza, że z uwagi na brak odpowiednich kwalifikacji, organizowany
przez niego obóz taneczny nie jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych,
kontuzjowanych czy chorych na wszelkiego rodzaju choroby zakłócające zdrowie i
kondycje fizyczną.
3. Uczestnik oświadcza, że nie jest osobą niepełnosprawną, kontuzjowaną oraz, że nie
cierpi na żadne schorzenie, które mogłoby chociaż w najmniejszym stopniu zakłócić
uczestnictwo w zajęciach tanecznych.
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§2
OBOWIĄZKI I PRAWA STRON
Zajęcia taneczne, w trakcie trwania obozu, odbywać się będą trzy godziny dziennie.
Organizator zapewnia nocleg w pokojach 4 – osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym. Organizator zastrzega sobie możliwość losowego przydziału miejsc w
pokojach.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia całodziennego wyżywienia, w skład
którego wchodzi: śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja.
Organizator zobowiązuje się do zapewnienia, w trakcie trwania Obozu, kadry
medycznej, tj. całodobowej opieki pielęgniarki, a także w przypadkach nagłych lekarza
(na wezwanie).
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5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia opieki ratownika w trakcie zajęć
organizowanych nad zbiornikami wodnymi, tj. na basenie oraz nad morzem.
6. Uczestnik oświadcza, iż wraz z umową składa: potwierdzenie dokonania
wpłaty zaliczki, wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy (załącznik
nr 2 do umowy), wypełnioną i podpisaną Kartę Kwalifikacyjną (załącznik nr 3
do umowy), podpisany Regulamin Obozu (Załącznik nr 4 do umowy). W tym
miejscu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią załączników, w tym
Regulaminu Obozu i w całości akceptuje ich treść. Uczestnik zobowiązuje się
do przestrzegania zasad Regulaminu.
7. Organizator oświadcza, iż wszystkie załączniki do niniejszej umowy wymienione w
ust. 6 są dostępne na stronie internetowej: www.stkeep.pl
8. Uczestnik oświadcza, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Organizatora.
9. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Organizatora o
przebytych kontuzjach lub jakichkolwiek innych przeszkodach do uczestnictwa w
zajęciach tanecznych.
10. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestnika o ewentualnym
odwołaniu obozu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 15 lipca
2020r. W przypadku braku realizacji obozu z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń
Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości.
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§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za udział w Obozie wynosi 1.790,00 zł brutto (słownie: tysiąc
siedemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).
Uczestnik oświadcza, że uiścił na rzecz organizatora, najpóźniej w dniu zawarcia
niniejszej umowy, zaliczkę w wysokości 590,00 zł. Na dowód wpłaty zaliczki,
Uczestnik przedstawia bankowe potwierdzenie zapłaty, które stanowi Załącznik nr 1
do umowy.
Pozostała część wynagrodzenia, płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Organizatora, tj. Pekao 76 1240 3930 1111 0010 9061 6959, w całości do dnia 10 lipca
2020 r. lub w dwóch równych ratach, płatnych w następujący sposób:
a) kwota w wysokości 600,00 zł tytułem zapłaty I raty, do dnia 10 lipca 2020 r.,
b) kwota w wysokości 600,00 zł tytułem zapłaty II raty, do dnia 10 sierpnia
2020 r.,
Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień, w którym nastąpiło uznanie
rachunku bankowego Organizatora.
Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w całości/w dwóch równych
ratach. (niepotrzebne skreślić).

§5
REZYGNACJA
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1. Rezygnacja z udziału w Obozie przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia,
pod rygorem nieważności, doręczonego Organizatorowi. Przy czym za dzień
doręczenia, uznaje się dzień faktycznego otrzymania pisemnej rezygnacji przez
Organizatora. W takim przypadku, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów.
2. Organizator wskazuje, informacyjnie, że średnie koszty potrąceń – względem
całkowitej wartości zawartej umowy – kształtują się następująco:
a) w przypadku rezygnacji do 30 dni przed dniem wyjazdu – ok. 70 %,
b) w przypadku rezygnacji poniżej 30 dni przed datą wyjazdu – ok. 90 %.
3. Organizatorowi przysługuje prawo potrącenia należności, w szczególności za koszty
już opłaconych z tytułu rezerwacji noclegu, wynajętych sal do zajęć tanecznych,
transportu a także innych kosztów koniecznych związanych z możliwością
zapewnienia uczestnictwa w Obozie, a do których poniesienia był zobowiązany w
celu zapewnienia prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
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§6
PRAWA AUTORSKIE
Organizator oświadcza, że wykorzystywane w trakcie zajęć tanecznych choreografie
są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność Organizatora.
Używanie, kopiowanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób przedmiotu praw
autorskich, bez zgody Organizatora, jest bezwzględnie zabronione.
Uczestnik oświadcza, że nie będzie używał, kopiował ani w żaden sposób
wykorzystywał choreografii.
Postępowanie wbrew przepisom niniejszego paragrafu, skutkować może
odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§7
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator Keep Szkoła Tańca Adriana Kopczyńska informuje, że:
a) administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Przedstawiciela Ustawowego
Uczestnika jest: Keep Szkoła Tańca Adriana Kopczyńska, adres: ul. Św. Wojciecha
15/19, 70-410 Szczecin.
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy,
c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, tj. Ośrodek
Kolonijno Wczasowy RAFA, w celu realizacji przedmiotowej umowy oraz w celach
marketingowych (w zakresie wykorzystywania wizerunku Uczestnika zgodnie z ust. 2
niniejszego paragrafu),
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
e) Uczestnik oraz Przedstawiciel Ustawowy Uczestnika mają prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie,
żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
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f) dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu,
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w
stosunku do Uczestnika,
2. Uczestnik (Przedstawiciel ustawowy) wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku
Uczestnika, a także na publikację wizerunku, w tym na fotografowanie, rejestrowanie
występów, zajęć tanecznych oraz innych wydarzeń organizowanych przez
Organizatora oraz do rozpowszechniania tych materiałów, na stronie internetowej
www.stkeep.pl. ,na profilu na Facebook-u Szkoły Tańca Keep (https://
web.facebook.com/KeepSzkolaTanca/ ) oraz na Instagramie @szkolatancakeep
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§8
Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej
umowy w pierwszej kolejności - polubownie. W przypadku braku porozumienia,
sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd Rejonowy Szczecin –
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
Uczestnik wskazuje, że w celu realizacji niniejszej umowy należy kontaktować się z
………………….. pod nr tel…………………………. Natomiast Organizator
wskazuje, że jego nr kontaktowy to 792-512-321.
Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania siebie nawzajem o zmianie
danych adresowych oraz o każdej zmianie numeru telefonu, w przeciwnym razie
informacje wysłane na niezaktualizowane dane, zostają uznane za doręczone, z
wszelkimi tego konsekwencjami.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla
każdej ze stron po jednym.

Załączniki:
1. Potwierdzenie zapłaty zaliczki– 590,00 zł,
2. Formularz Zgłoszeniowy,
3. Karta Kwalifikacyjna,
4. Regulamin Obozu.

……………………..
Organizator

…………………………….
Uczestnik
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