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UMOWA KOLONII I OBOZÓW W KJ HUZAR 
 

  
I. ORGANIZATOR 

Organizatorem kolonii, obozów oraz wycieczek jest  
Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel, Józefów 11, 96-315 Wiskitki, NIP: 837-107-42-50 
 
II. PRZEDMIOT UMOWY 
1. 
Przedmiotem umowy jest (zaznacz odpowiedni turnus) 
 

Turnus Rodzaj Turnusu Data 
Zaznacz 

x 

Ia Obóz przygotowujący do egzaminów na odznaki PZJ 23.06 - 3.07.2018   

Ib Szaleństwo z końmi 23.06 - 3.07.2018   

II Kolonie konne z modą. 4-14.07.2018   

III obóz konno-fotograficzny 15-25.07.2018   

IV Kolonia konno-plastyczna 26.07 - 5.08.2018   

V Kolonia konno-bajkowa 6.08 - 15.08.2018   

VIa Obóz przygotowujący do egzaminów na odznaki PZJ 16.08 - 26.08.2018   

VIb Szaleństwo z końmi 16.08 - 26.08.2018   

VII Konie od podszewki 27.08 - 2.09.2018   
 
2. 
Czas trwania imprezy określa umowa. 
III. STRONY UMOWY 
1. 
Stronami zawierającymi umowę są: 
A. 
w przypadku kolonii i obozów: 
ORGANIZATOR: Klub Jeździecki Huzar Ksenia Samsel 
 
– opiekun prawny dziecka - UCZESTNIKA, 
 
Imię i  nazwisko opiekuna prawnego  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
adres do 
korespondencji……………………………………………………………………………………………………………… 
telefon …..…………………… 
………………………………………………………………………………………………………….  
Imię i nazwisko dziecka zapisanego na kolonię / obóz.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uczestnikiem kolonii może być dziecko w wieku od 7 lat (rocznikowo) do 18 lat a uczestnikiem obozu dziecko 
powyżej 11 lat do 18 lat.  
Wymagane jest, aby Uczestnik potrafił funkcjonować w czasie imprezy bez rodziców. 
 
IV  PLACÓWKA WYPOCZYNKU 
A. 
Uczestnicy kolonii / obozów zakwaterowani są w ośrodku KJ Huzar w Józefowie, gm. Wiskitki, w pokojach 2,3, 4 
lub 6-osobowych o podobnym standardzie. 
B  
PROGRAM KOLONII I OBOZÓW  
Program kolonii/obozu zgodny jest z ofertą na stronie, w opisie poszczególnych turnusów 
Poziom programu jest dopasowany do poziomu umiejętności Uczestników i decyduje o nim osoba prowadząca 
zajęcia. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn sił wyższych np. warunków pogodowych. 
Usługi nie zrealizowane w danym dniu trwania imprezy, zgodnie z przewidzianym harmonogramem, z przyczyn 
niezależnych od Organizatora (siły wyższej, złych warunków pogodowych, przyczyn leżących po stronie 
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Uczestnika – w tym choroby, nieobecności) nie podlegają realizacji w innym terminie i nie przysługuje za nie 
zwrot kosztów. 
 
V. ZAPISY, REZERWACJA I PŁATNOŚCI 

1. W celu rezerwacji należy wysłać maila na skrzynkę KJ Huzar: biuro@kjhuzar.pl 

z następującymi danymi: 

 – Imię i nazwisko UCZESTNIKA 
–  pesel 
–  miejsce zamieszkania 
–  tel. kontaktowy 
–  podanie numeru i nazwy turnusu  
–  adres mailowy rodzica 

2. Po mailowym potwierdzeniu rezerwacji w KJ HUZAR .należy: 

–  w ciągu 3 dni – dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 600 zł (za turnus) na konto organizatora; 
–  na 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku – dopłacić resztę należności 

UWAGA: 

a. Jeżeli przy zapisywaniu dziecka jest 21 lub mniej dni do rozpoczęcia wypoczynku należy wpłacić od razu całą 
kwotę. 
b. Przy wpłatach liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto organizatora. 
c.  Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana. 
d.  Zniżka dotyczy tylko osób wpłacających zaliczkę w terminie do 31 marca i resztę kwoty regulaminowo 21 dni 
przed rozpoczęciem turnusu!  

ZNŻKA: 

• 1. Dla stałych bywalców kolonii i zimowisk organizowanych w KJ Huzar        100 ZŁ 

• 2. Dla nowych uczestników, dopiero zaczynających przygodę z KJ Huzar      50 zł 

3. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, proszę o przesłanie niezwłocznie na biuro@kjhuzar.pl , 
wypełnioną i zeskanowaną umowę kolonii KJ Huzar 2018 

4. Warunki rezygnacji. 

Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie potrąca się z wpłat: 

• –  Opłatę manipulacyjną w wys. 400,- zł w przypadku rezygnacji z wyjazdu w terminie do 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy. 

• –  Potrącenie  w wys. 600,- zł w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy. 

• –  Potrącenie  całej kwoty w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem 
imprezy. 

• –  W przypadku skrócenia pobytu (z jakiegokolwiek powodu) nie przysługuje zwrot pieniędzy. 

• Przy przekroczeniu terminu wpłaty, rezerwacja miejsca zostanie anulowana. 

• Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z 
obozu i będzie rozpatrywane zgodnie z Warunkami Rezygnacji 

• O rezygnacji należy powiadomić Organizatora pisemnie wysyłając e-mail biuro@kjhuzar.pl   Decyduje 
data otrzymania pisemnej rezygnacji. 

5. Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) : 

- potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz że wzór Umowy został mu doręczony przed jej zawarciem 

mailto:biuro@kjhuzar.pl
mailto:biuro@kjhuzar.pl
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- potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację Warunków Uczestnictwa, Regulaminem Kolonii, Regulaminem 
Stajni, Zasadami Bezpieczeństwa oraz ze wszelkimi informacjami zawartymi w programie obozu oraz ze 
szczegółowymi informacjami o koloniach lub obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na obóz z powodu: 

a) nie przestrzegania przez Rodziców/Opiekunów Warunków Uczestnictwa oraz naruszania w latach 
poprzednich zasad i Regulaminów obowiązujących w KJ Huzar, 

b) naruszenia regulaminów obowiązujących w KJ Huzar przez uczestnika skutkującego wydaleniem z 
obozu w latach ubiegłych, 

c) dysfunkcji zdrowotnych dziecka, które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej 
opieki - w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w 
momencie zgłoszenia 

d) W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w 
zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki 
może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców 

VI. KARTA KOLONIJNA 

  Niezbędna dla wszystkich uczestników, do pobrania za pomocą Internetu. Karty kolonijne i umowy będziemy 
zbierać w dniu przyjazdu na miejscu. Bez wypełnionej karty kolonijnej nie możemy przyjąć dziecka na 
wypoczynek! 

 
VII. PRZENIESIENIE PRZEZ KLIENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH MU UPRAWNIEŃ NA RZECZ OSOBY 
TRZECIEJ 
1. 
Klient może przenieść, na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, wszystkie przysługujące 
mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie osoba przejmie wszystkie 
wynikające z tej umowy obowiązki. 
2. 
Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków, wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym, na co 
najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, określonym w umowie. 
3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dodatkowych związanych z przeniesieniem praw i obowiązków 
z Klienta na inną osobę. 
 
VIII. UBEZPIECZENIE 
1. 
W przypadku kolonii i obozów: 
– Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w  
Ergo Hestia na sumę 20000 zł.  
– Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Uczestnika imprezy towarzystwu ubezpieczeniowemu 
w ramach listy osób ubezpieczonych.  
W przypadku błędu lub nieczytelności w przekazanych danych osobowych Uczestnika przez Klienta, Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za złe podanie danych Ubezpieczycielowi. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ubezpieczyciela. 
Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora. 
 

 

Dodatkowe warunki uczestnictwa w koloniach (obozach) 

 

1. Uczestnik kolonii (obozu) zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich punktach programu organizowanego 
przez wychowawców i instruktorów, stosować się do regulaminów kolonii (obozu) i ośrodka oraz poleceń 
wychowawców i instruktorów. 

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe itp.). 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników. 
4. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dokument tożsamości (paszport, legitymację szkolną). 
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5. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu 
kolonii (obozu), uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub 
opiekunów). 

6. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na 
kolonii/obozie. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KJ HUZAR  
8. Oświadczam, że WYRAŻAM ZGODĘ NA NAUKĘ JAZDY KONNEJ MOJEGO DZIECKA. 
Niniejszym oświadczam, że:  
  

1.       Jestem świadomy/(a) faktu, że jazda konna  oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są 
wyczynami sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz śmierci 
zarówno osoby biorącej aktywny udział jak i osób postronnych. 
2.       Jestem świadomy(a), że nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne. Jestem 
świadomy(a), reakcje koni na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do przewidzenia i przez to 
potencjalnie niebezpieczne.   
3.       Poprzez korzystanie z oferty jazd konnych wyraźnie zakładam istnienie ryzyka jakie niesie jazda konna. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Na podstawie artykułu 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. 

2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego przez KJ HUZAR 

w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w formie filmu, w ramach sesji fotograficznej prowadzonej w trakcie 

każdego dnia kolonii/obozu.   

Nadto wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez KJ HUZAR wizerunku mojego dziecko w formie fotografii 

analogowej, cyfrowej oraz filmów DVD bez ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego 

medium. 

 
IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. 
Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach obowiązują wszystkich Klientów i Uczestników 
kolonii/obozu  i są integralną częścią umowy.  
Wszelkie spory prawne wynikające z niniejszych warunków ogólnych i umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy ze względu na położenie siedziby Klubu Jeździeckiego Huzar. W sprawach nieuregulowanych umową 
mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego RP oraz ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. z 
późniejszymi zmianami. 
Powyższe Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach obowiązują od dnia 01.10.2016 r. 

 

 

 

 

 

Opiekun prawny dziecka - UCZESTNIKA, 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Czytelny podpis, data 

ORGANIZATOR 

 

 

 


