REGULAMIN „Półkolonii sportowo-przygodowej z Fan-Sportem ”

1. Organizatorem imprezy jest „Akademia Fan-Sport Grzegorz
Garncarski”, posiadająca numer
NIP: 819 16 18 122

REGON: 361706016

2. Niniejszy regulamin określa udział w „Półkolonii sportowoprzygodowej z Fan- Sportem” i wraz z „Kartą kwalifikacyjną
uczestnika półkolonii sportowo-przygodowej z Fan- Sportem”
stanowi Umowę uczestnictwa w półkolonii.
3. Zawarcie Umowy uczestnictwa w półkolonii następuje poprzez
wypełnienie i podpisanie przez rodzica (opiekuna prawnego)
Uczestnika (zwanego dalej „Klientem”) „Karty kwalifikacyjnej
uczestnika półkolonii z Fan-Sportem” oraz wpłacenie zaliczki w
wysokości 100zł (słownie: stu złotych).
4. Uczestnikiem imprezy jest osoba, której dane są zawarte w
„Karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii sportowoprzygodowej z Fan-Sportem”.
5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
6. Półkolonie odbywają się w pięciodniowych turnusach.
7. Liczba uczestników jest ograniczona. O pierwszeństwie udziału
w półkolonii decyduje termin opłacenia zaliczki, o której mowa
w ust.3.
8. Całość ceny imprezy powinna zostać uiszczona nie później niż 7
dni przed odbyciem się turnusu półkolonii.

9. Wpłaty dokonać można osobiście do rąk- Grzegorza
Garncarskiego lub Andrzeja Jaworskiego lub przelewem na
rachunek bankowy: 34 1050 1562 1000 0092 1160 4260.
10. Organizator zobowiązuje się do realizacji półkolonii w sposób
zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych
w ofercie świadczeń. Uczestnik ma prawo do świadczeń
Organizatora gwarantowanych ofertą zamieszczoną na stronie
internetowej www.fansport.info.pl, stanowiącą integralną część
zawartej Umowy.
11. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za bezpieczną
drogę uczestnika do miejsca półkolonii i z powrotem. Uczestnicy
są odbierani z zajęć półkolonii wyłącznie przez osoby wskazane
w „Karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii sportowoprzygodowej z Fan-Sportem”.
12. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów/
instruktorów od godziny 8.00 do 16.00. Zajęcia odbywają się
pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego
harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć
kolejność zajęć w poszczególnych dniach ze względu na warunki
pogodowe. W czasie pogody deszczowej alternatywą dla zajęć
na zewnątrz będą: rozgrywki tenisa stołowego, zajęcia na sali
sportowej, gry świetlicowe, zabawy z Xbox, dodatkowe wejścia
na basen, zwiedzanie Zamku, wyjścia do straży/policji,
wyjście/wyjazd do kina.
13. Uczestnik półkolonii zobowiązuje się: brać udział w zajęciach
programowych półkolonii, stosować się do poleceń
wychowawców/ instruktorów, przestrzegać regulaminów w
miejscach, w których odbywają się zajęcia, nie palić tytoniu, nie

pić alkoholu, nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna/
instruktora. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań,
w razie rażąco niewłaściwego zachowania Uczestnika,
Organizator zastrzega sobie prawo do odsunięcia od zajęć lub
wydalenia z półkolonii.
14. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności,
niezależnych od Organizatora przed rozpoczęciem półkolonii, w
wyniku których Organizator będzie zmuszony do zmiany
istotnych warunki umowy z Klientem, Organizator niezwłocznie
poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient będzie
uprawniony do poinformowania Organizatora w terminie 3 dni o:
odstąpieniu od Umowy połączonego z natychmiastowym
zwrotem wszystkich uiszczonych świadczeń lub o przyjęciu
proponowanych zmian Umowy.
15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania półkolonii ze
względu na siłę wyższą.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania półkolonii
jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum
Uczestników (10 osób) i poinformuje o tym Klienta w terminie 3
dni przed dniem rozpoczęcia półkolonii, zwracając jednocześnie
wszelkie dotychczas uiszczone wpłaty przez Klienta.
17. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na inną osobę
wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu Umowy uczestnictwa,
jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej
Umowy obowiązki. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków,
o których mowa w zdaniu poprzednim jest skuteczne wobec
Organizatora, jeżeli Klient poinformuje go o tym, nie później niż
7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.
18. Istnieje możliwość wymiany turnusów, pod warunkiem, że
Klient poinformuje o tym Organizatora nie później niż 7 dni
przed rozpoczęciem półkolonii. Warunkiem koniecznym

zamiany terminu jest dysponowanie przez Organizatora wolnymi
miejscami.
19. Rezygnacja z udziału w półkolonii może nastąpić jedynie w
formie pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta. Za
datę rezygnacji przyjmuje się datę doręczenia Organizatorowi
rezygnacji.
20. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone przez
Uczestnika szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich
usunięcia.
21. Wymagane jest wyposażenie Uczestnika na zajęcia na pływalni
w: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik.
22. W razie niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy
uczestnictwa w półkolonii przez Organizatora, Klientowi
przysługuje prawo do reklamacji. O wadliwym wykonywaniu
Umowy Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
Niezależnie od zawiadomienia, Klient ma prawo do złożenia
Organizatorowi reklamacji, zawierającej wskazanie uchybienia
oraz sprecyzowanie swojego żądania. Reklamacja zostanie
rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia
doręczenia reklamacji.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego
wykorzystania wizerunku Uczestnika dla celów marketingowych
(między innymi: na stronie internetowej, folderach) pod
warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania
półkolonii. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę
na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu
poprzednim.

24. Klient oświadcza, że został poinformowany, że administratorem
jego danych osobowych jest: Grzegorz Garncarski prowadzący
Akademię

Fan-Sport

z

siedzibą

w

Pułankach.

25. Dane te są zbierane przez Organizatora w celu realizacji umowy
o świadczenie usługi półkolonii dla dzieci oraz w celach
marketingowych. Klient ma prawo do dostępu i poprawiania treści
tych danych.
26. Klient podpisując niniejszą Umowę wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Grzegorz
Garncarskiego prowadzącego działalność gospodarczą Akademię
„Fan-Sport” z siedzibą w Pułankach w celach realizacji Umowy oraz
w celach marketingowych.
27. Podanie danych osobowych Klienta i małoletniego Uczestnika
jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia
zrealizowanie niniejszej Umowy.
28. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez
okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi półkolonii w celach
marketingowych a także w związku z realizacją 5 letniego
obowiązku archiwizacyjnego.
29. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna
że jego dane lub dane uczestnika są przetwarzane niezgodnie z
prawem.

30. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1
lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie przed Klienta
przed zawarciem umowy.

