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Ogólne warunki uczestnictwa w obozach organizowanych przez Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa
Zawarcie umowy
1. Zwarcie umowy na udział w obozie organizowanym przez Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa reprezentowanym przez Jacek
Zawadka następuje poprzez wpłacenie zaliczki.
2. Przed zawarciem umowy, należy zapoznać się z programem obozu oraz warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część
umowy.
3. Rezerwacja wybranego terminu obozu następuje w momencie dokonania pierwszej wpłaty w uzgodnionej wysokości i terminie.
Reszta należności będzie uregulowana do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu.
4. Od momentu podpisania umowy, organizator gwarantuje niezmienność ceny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych bez ponoszenia kosztów.
Uczestnikom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
Rezygnacja z obozu
1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność udziału w obozie następuje z przyczyn leżących po
stronie organizatora.
2. Rezygnacja z wyjazdu przez Uczestnika powinno wpłynąć do Uczniowskiego Klubu Judo 225 Warszawa w formie pisemnej lub
mailowo na adres kontakt@judo225.pl.
3. W przypadku rezygnacji z obozu przez Uczestnika po wpłacie zaliczki, jednak nie później niż na 30 dni przed wyjazdem, Uczniowski
Klub Judo 225 Warszawa ma prawo zatrzymać 30% ceny obozu, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty. W przypadku
wcześniejszej rezygnacji następuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.
Prawa i obowiązki uczestników
1. Uczestnik w czasie trwania obozu, uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki pracowników organizatora.
2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia
granicy – w przypadku, gdy jest to w programie wycieczki.
3. W czasie podróży obowiązuje zakaz jedzenia, palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych.
4. Uczestnicy objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 2 000zł.
Koszt tego ubezpieczenia jest zawarty w cenie obozu.
5. Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Uczniowski Klub Judo 225 Warszawa na rzecz uczestnika.
6. Od chwili rozpoczęcia obozu uczestnicy zobowiązani są stosować się do wskazań pracowników organizatora dotyczących realizacji
programu.
Realizacja świadczeń
1. Pracownicy organizatora zapewniają przebieg obozu zgodnie z programem, dbają, o jakość świadczeń, przyjmują ewentualne
reklamacje od uczestników obozu oraz usuwają ich przyczyny, a jeżeli reklamacja jest na piśmie – także potwierdzają jej przyjęcie.
2. Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia w obozie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych ( np. warunki atmosferyczne,
działanie siły wyższej, decyzja władz państwowych lub wina uczestników).
3. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni zrealizowane z przyczyn leżących po stronie
uczestnika.
4. Organizator zapewni przejazd autokarem z i do Warszawy oraz autokar na miejscu na potrzeby wycieczek.
5. Organizator dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania obozu następuje ewidentna zmiana
warunków zawartych w umowie wpływająca na niemożność zrealizowania w pełni programu. Gdy zostaną jednak zorganizowane
świadczenia zastępcze o tym samym lub wyższym standardzie, nie będzie to stanowić wady usługi.
6. Klient może złożyć Uczniowskiemu Klubowi Judo 225 Warszawa reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie
wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia obozu. Uczniowski Klub Judo 225
Warszawa rozpatrzy w terminie 30 dni złożoną przez Klienta reklamację.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Poz. 1629)
Art. 92c. 1. pkt. 3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) zzał.

