
 

1 

 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE DEMOKRATYCZNYM KUKLE 2019 
-UMOWA- 

 
Obóz Demokratyczny Kukle 2018 turnus II w okresie 06.07.2018-19.07.2019 organizowany jest przez Dariusza 

Napora, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lemon Tree Quality Language Services, Dariusz Napora, 

ul. Dantego 5/67, 01-914 Warszawa NIP: 118 163 12 06 pod nazwą Obozy Demokratyczne. 

I. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1.Zawarcie umowy o udział w obozie przez Klienta z Lemon Tree Quality Language Services, Dariusz Napora zwanym 

dalej Organizatorem następuje poprzez podpisanie Umowy uczestnictwa na zasadach określonych niniejszymi 

warunkami. Umowa oraz poniższe warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej miedzy Klientem a 

Organizatorem. 

2. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłat w ustalonych przez Organizatora terminach i wysokościach.  

Koszt obozu to 2200 zł brutto za każdego uczestnika obozu. Kwota nie uwzględnia dodatkowej wycieczki 

fakultatywnej na Litwę.  

W terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy Klient wpłaca zaliczkę w wysokości 500zł za każdego uczestnika  

Do dnia 10 kwietnia 2019  Klient wpłaca kwotę 850 zł za każdego uczestnika obozu.  

Do dnia 10 maja 2019 Klient wpłaca kwotę 850 zł za każdego uczestnika obozu 

3. Miejsce spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta, wynikającego z zwartej Umowy, jest wskazany przez 

Organizatora rachunek bankowy lub kasa Organizatora: Mbank: 36 1140 2004 0000 3002 3944 4215. 

4. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie powoduje skreślenie z listy uczestników i rozwiązanie umowy. 

II.ZMIANA CENY, PROGRAMU, TERMINU OBOZU 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i programu imprezy, spowodowane warunkami od niego 

niezależnymi np. zmiana kursu walut, cen paliw, zmiana taryf lub podatków. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu przed rozpoczęciem obozu lub w uzasadnionych 

przypadkach także w trakcie jego trwania, jednakże zmiany te nie mogą powodować istotnych zmian postanowień 

umowy, a standard i zakres świadczeń zostanie zachowany. 

III.ODWOŁANIE OBOZU, REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W OBOZIE 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy na 7 dni przed jej rozpoczęciem, gdy nie osiągnie się 

wymaganego minimum uczestników lub w każdej chwili przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn niezależnych od 

organizatora takich jak siła wyższa, związana z decyzją władz państwowych, niepokojów wewnętrznych, kataklizmów. 

Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jedynie zwrot wpłaconej kwoty. 

8. Odstąpienie Klienta od umowy z powodów innych niż podane w punkcie 7 upoważnia Organizatora do potrącenia 

z wpłaty klienta następującej kwoty: a. 200zł – w razie rezygnacji do 50 dni przed data rozpoczęcia obozu; b. 30% 

ceny obozu – w razie rezygnacji 49-40 dni przed data rozpoczęcia obozu; c. 50% ceny obozu – w razie rezygnacji 40-
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20 dni przed data rozpoczęcia obozu; d. 80% ceny obozu – w razie rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni przed 

data rozpoczęcia obozu. 

9.Jeżeli w miejsce osoby rezygnującej Klient przedstawi inna osobę mogącą uczestniczyć w obozie w czasie 

pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności związanych z wyjazdem, wówczas Klient może 

przenieść na inna osobę uprawnienia wynikające z zawartej umowy. 

10. Zgłoszenie rezygnacji z obozu przed jej rozpoczęciem, niezależnie od przyczyny, powinno nastąpić na piśmie. Za 

datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia. 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

11. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a. działaniem lub zaniechaniem Klienta; b. działaniem lub 

zaniechaniem osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań 

lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć; c. siła wyższa. 

12. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie obozu do 

wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, jednak nie wyższej niż dwukrotna wysokość ceny obozu. 

13. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW na czas trwania obozu. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi, 

zastojami na drogach oraz innymi zmianami spowodowanymi działaniem siły wyższej, w tym działaniami wojennymi i 

za niezrealizowany w związku z tym program. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 

15. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno-dewizowych i administracyjnych krajów, w których 

przebywa, a także do zachowania się stosowanie do okoliczności i miejsca pobytu. 

16. Klient zobowiązany jest do przestrzegania miejsca zbiórek i godzin określonych w umowie oraz wskazanych przez 

Organizatora. 

17. Klient lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Usługodawcom lub 

Kontrahentom i zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia w miejscu powstania. 

18. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie 

natychmiastowym i skreślić go z listy Uczestników bez prawa zwrotu za niewykorzystane świadczenia. W takim 

przypadku wszelkie koszty związane z pobytem i powrotem obciążają Klienta. Opiekunowie prawni Klienta 

niepełnoletniego zobowiązani są odebrać go w przeciągu 48 godzin na własny koszt. W przypadku nieodebrania 

skreślonego z listy Klienta – Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz 

(policja). 

VI. SPRAWY SPORNE 

19. Reklamacje w sprawie usług winny być wniesione na piśmie w ciągu 14 dni od zakończenia obozu. Wszelkie 

reklamacje napływające po tym czasie do biura będą uznane za bezskuteczne. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia 

reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ciągu 21 dni od daty jej wpłynięcia. 
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20. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamacje oraz żądanie 

klienta. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

21. W zakresie nieregulowanym w Umowie i Warunkach uczestnictwa maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA             PODPIS KLIENTA              PODPIS ORGANIZATORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obozy Demokratyczne 

Ul. Noakowskiego 6 

00-666 Warszawa 

www.obozydemokratyczne.pl 

tel. 506 118 188   

http://www.obozydemokratyczne.pl/
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ZAŁĄCZNIK 1 do umowy 

 

 

ZEZWOLENIE NA FOTOGRAFOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU DZIECKA W FORMIE TRADYCYJNEJ I 

ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z DANYMI IDENTYFIKUJĄCYMI (IMIĘ I NAZWISKO)/BEZ DANYCH IDENTYFIKUJĄCYCH* 

PRZEZ DEMOKRATCZNĄ SZKOŁĘ JĘZYKOWĄ THE LEMON TREE/OBOZY DEMOKRATYCZNE (w celach promocyjnych, 

informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez szkołę zadaniami). 

____________________________________________ 

imię i nazwisko dziecka 

1) fotografowanie- zezwalam/nie zezwalam* 

2) udostępnianie na stronie internetowej szkoły oraz obozów demokratycznych- zezwalam/nie zezwalam* 

3) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach,  gazetkach , na 

tablicach ogłoszeń w związku z formami aktywności językowo-kulturowej- zezwalam/nie zezwalam* 

Niniejsza zgoda: 

-  jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie 

- obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium 

- dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję 

Demokratycznej Szkoły Językowej The Lemon Tree oraz Obozów Demokratycznych  

Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, 

kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub 

ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem ww. 

podmiotu, z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki* na potrzeby 

wskazane w oświadczeniu.  

Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami do momentu zgłoszenia przez 

rodzica/opiekuna prawnego prośby o wycofanie wizerunku. 

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie składam w imieniu mojego niepełnoletniego syna/niepełnoletniej córki* 

*niepotrzebne skreślić.  

_____________________________________________                  _____________________________________________ 

Data i czytelny podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego                  Data i czytelny podpis matki dziecka/opiekuna prawnego 

 

Uwaga! Przysługuje Wam prawo do cofnięcia zgody w dowolny momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie 

odwołania zgody.  (podstawa prawna art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2017. poz. 880. ze  zm.) oraz art. 6 ustawy 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz z uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO, 

Dz. U. UE. L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r).  
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ZAŁĄCZNIK 2 do umowy 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Dieta dziecka podczas obozu (prosimy zaznaczyć kółkiem właściwą opcję): 

 

- Zbilansowana  TAK/NIE 

- Wegetariańska TAK/NIE 

- Wegańska TAK/NIE 

- Bez laktozy TAK/NIE 

- Bez glutenu TAK/NIE 

- Inna: ______________________________________________________ 

 

2. Wzrost dziecka: ___________________________ 

3. Czy dziecko umie pływać?___________________ 

4. Jaką sekcję dziecko wybiera (w przypadku osób jadących na obóz sekcjowy, turnus 1)__________________ 

5. Czy jest coś jeszcze, co powinniśmy wiedzieć? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Dane do faktury VAT: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

a) Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na otrzymanie faktury drogą mailową na mail: 

___________________________________________ .  

b) Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na otrzymywanie mailem informacji dotyczących organizowanego 

obozu oraz przyszłych eventów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK 3 do umowy 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWAŻANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lemon Tree Quality Language 

Services Dariusz Napora z siedzibą w Warszawie 01-914 ul. Dantego 5 m.67.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora w 
szczególności: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:  

a) realizacji zamówienia szkolenia, obozu 
b) odpowiedzi na zapytania  

c) archiwizacji 
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
e) prowadzenia księgowości i ewidencji sprzedaży 

Podanie powyższych danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości realizacji szkolenia językowego/obozu letniego lub zimowego. 

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora [tj. na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: 

 

a) marketingu usług własnych, w tym spersonalizowanych szkoleń językowych, obozów 
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych 
c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń 
d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu; 

 

Podanie wymienionych w pkt. 2 danych osobowych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość zawarcia 

umowy. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: 
 

a. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie 
danych Administratora 

b. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach np. Regulaminu i Cennika, o zmianie 
nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi 
na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail) 

c. analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz rozwoju świadczonych usług w oparciu o 
zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje 
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się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie 
tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych 
zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej 
celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości zakupionych usług przez klienta 
oraz 2) Korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. Strona internetowa). 
Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.  

d. marketingu bezpośredniego usług własnych Lemon Tree Quality Language Services Dariusz Napora 
e. aktywności w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz poprzez komunikatory takie jak 

Messenger, Instagram.  

. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 
 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku 
prawnego Administratora będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a po jego upływie przez okres 
niezbędny do:  

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)  

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Lemon Tree 
Quality Language Services Dariusz Napora 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych 
lub rachunkowych); 

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych na podstawie uzasadnionego 
interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane 
dotyczą;  

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej 
odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie 
przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane 

jedynie przez okres obowiązywania umowy. 

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.  

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są 
nieprawidłowe lub niekompletne 

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych  

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi 

danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 



 

8 

 

właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze 
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do 
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.  

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem 

Danych (adres podany na wstępie z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez kontakt z Lemon Tree 

Quality Language Services Dariusz Napora (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych 

osobowych”). 

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Lemon Tree Quality 

Language Services Dariusz Napora) partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące 

dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i 

serwisów internetowych), firma księgowa, firma hostingowa.  

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 

Zapoznałem (am) się z regulaminem obozu, umową oraz polityką prywatności. Wszystkie podane przez mnie 

informacje są prawdziwe.  

 

 

__________________________ 

 RODZIC lub OPIEKUN PRAWNY 

 

 

 

__________________________ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

 


