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UMOWA 

o świadczenie usług w zakresie udziału w półkoloniach SPORT SUMMER CAMP BASENOVA 2022  

zawarta w dniu ……………………………., w Giebułtowie pomiędzy: 

 

Basenova Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wł. Hermana 18, 32-085 Giebułtów, NIP 5130272834, REGON 

389426849, KRS 0000911002, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 350.000,00 PLN, wpłacony w całości 

(dalej: Organizator półkolonii), reprezentowaną przez   

Katarzynę Kosturkiewicz, Członkinię Zarządu, i 

Tomaszem Zającem – Prezesem Zarządu, 

 a  

 

Panią/Panem……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

zam.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

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

(seria i numer dowodu osobistego) 

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

(PESEL) 

(dalej: Rodzic/Opiekun prawny), 

 

o treści następującej: 

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Dziecka/Podopiecznego (dalej: Uczestnik Półkolonii) 

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

(imię i nazwisko Dziecka/Podopiecznego) 

 

 w półkolonii SPORT SUMMER CAMP BASENOVA 2022: 

❖ Obóz sportowy, 

❖ Obóz pływacki, 
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Dane osobowe Uczestnika półkolonii oraz inne niezbędne informacje na jego temat Rodzic/Opiekun 

prawny) przekazuje Organizatorowi półkolonii w „karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” 

(dalej: karcie zgłoszenia).   

2.Wybrany przez Rodzica/ Opiekuna prawnego termin półkolonii jest określony w karcie zgłoszenia. 

3.Rodzic/Opiekun oświadcza, że posiada pełnię praw do opieki nad Uczestnikiem półkolonii. 

4.Organizator półkolonii zobowiązuje się do zorganizowania półkolonii zgodnie z wszelkimi wymogami 

prawnymi dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci, w tym w szczególności zgłoszenia 

wypoczynku do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

5.Organizator półkolonii oświadcza, iż posiada ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 zł. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest karta zgłoszeniowa oraz Regulamin półkolonii. 

7. Zawarcie niniejszej umowy następuje po akceptacji  jej warunków i wpłacie zaliczki. 

8. Cena półkolonii podana jest przez Organizatora półkolonii  w mailu potwierdzającym rezerwację 

miejsca na półkolonii. 

9. Rodzic/Opiekun prawy potwierdza rezerwację miejsca na półkolonii poprzez wpłatę zaliczki  

w kwocie: 500 złotych (za jednego uczestnika i jeden turnus), w terminie 5 dni roboczych od dnia 

dokonania rezerwacji. Pozostałą kwotę ceny półkolonii należy uregulować najpóźniej na 21 dni przed 

dniem rozpoczęcia wybranego turnusu półkolonii. 

10. Opłatę za półkolonie można zrealizować w siedzibie (recepcji) Organizatora półkolonii lub 

przelewem na konto bankowe Basenova Sp. z o.o. w BNP Paribas S.A., o nr rachunku: 

 12 1600 1462 1850 6556 6000 0001 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

12.Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora półkolonii. 

13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

………………………………………………                                                                          …………………………………………….. 
      Organizator półkolonii                                                                                                        Rodzic/Opiekun prawny 

 
 
 
 
 
 
 
 


