Umowa Wypoczynku

Umowa zawarta w miejscowości ……………..……………..………. w dniu………………………………………….

Organizator:
LangActive sp. z o.o., ul. Izbicka 1, 04-838 Warszawa, NIP: 952 216 90 33
Rachunek bankowy: 11 1140 2004 0000 3802 7715 5836

Klient (rodzic/opiekun prawny):
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………..……….
Adres zameldowania: ……………………………………………………………………………..……….
Telefon kontaktowy: …………………………………… e-mail: ………………………...…………………

Uczestnik:
Imię i nazwisko: ……………………………………………. PESEL: ………………..…………………..
Data urodzenia: ……………………………………………….

Wypoczynek:
Nazwa wypoczynku: …………………………………………...…………………………………………….
Termin wypoczynku: ………………………………………………...……………………………………….
Miejsce wypoczynku: ………………………………………………...………………………………………

Przedmiot umowy:
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuoczo-wychowawczych oraz edukacyjnych podczas wypoczynku
organizowanego w Kotlinie Kłodzkiej zgodnie z ofertą LATO 2018 znajdującym się na stronie www.langactive.pl

Warunki realizacji umowy:
1. OPŁATY
1.1 Całkowita opłata za Wypoczynek wynosi ………………………..pln (słowie:…………………………………………………)
1.2 Podpisując niniejszą umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z ofertą wybranego Wypoczynku.
1.3 Opłaty należy dokonywad na konto bankowe Organizatora.
Dane do przelewu:
LangActive Sp. z o.o.
Ul. Izbicka 1, 04-838 Warszawa
Numer rachunku bankowego: 11 1140 2004 0000 3802 7715 5836
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1.4 W przypadku podpisania umowy do 23 maja 2018 roku Klient dokonuje odpłatności za Wypoczynek
zgodnie z następującym harmonogramem:
a) W terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy – kwotę 30% całkowitej opłaty za
Wypoczynek tj. ……………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………….)
b) W terminie do 30 maja 2018 pozostałej odpłatności za Wypoczynek tj. ……………………………………………
(słownie: …………………………………………………………………….)
1.5 W przypadku podpisania umowy po 23 maja 2018 Klient dokonuje jednorazowej odpłatności w
wysokości określonej w pkt. 1.1 niniejszej umowy.
1.6 W przypadku podpisania umowy w terminie określonym w pkt.1.5 Klient ma obowiązek wpłacid całą
kwotę jednorazowo w ciągu 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
1.7 W przypadku nie dokonania płatności w terminach określonych w punkcie 1.4 – 1.6 Organizator ma
prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta na warunkach rezygnacji określonymi w niniejszej
umowie. Na życzenie Klienta Organizator wystawi fakturę w terminie do 28 dni od zakooczenia turnusu.

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
2.1 W przypadku odstąpienia Klienta od umowy lub wygaśnięcia umowy z przyczyn nie leżących po stronie
Organizatora a w szczególności: niedostarczenia dokumentacji (np. Regulaminu Wypoczynku, Karty
Uczestnika) lub niedokonania odpłatności w wyznaczonym terminie, choroby Uczestnika lub innych
przypadków losowych przez które Uczestnik nie weźmie udziału w Wypoczynku, Klient ma obowiązek
dokonania opłaty będącej rekompensatą poniesionych kosztów organizacji turnusu zgodnie z
następującymi warunkami:
- w kwocie 200 pln jeśli odstąpienie nastąpiło w terminie do 30 maja 2018
- w kwocie 50% ceny jeśli odstąpienie nastąpiło w terminie 31 maja – 30 czerwca 2018
- w kwocie 80% ceny jeśli odstąpienie nastąpiło w terminie 1 – 15 lipca 2018
- w kwocie 100% ceny jeśli odstąpienie nastąpiło w terminie późniejszym niż 15 lipca 2018
2.2 Za termin odstąpienia od umowy strony uznają dzieo w którym Klient złoży pisemną rezygnację z
uczestnictwa w Wypoczynku w biurze Organizatora lub prześle skan takiej rezygnacji na adres e-mail
Organizatora: biuro@langactive.pl lub pierwszy dzieo po upływie terminu do którego Klient miał
obowiązek dokonad niezbędnych formalności w tym dokonania wpłaty lub dostarczenia dokumentów.
2.3 W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania Wypoczynku z powodów leżących po stronie
Klienta lub Uczestnika (dyscyplinarne wydalenie, choroba, wcześniejszy powrót) Organizator nie ma
obowiązku zwrotu niewykorzystanej przez Uczestnika kwoty i ma prawo pobrad 100% opłaty za
Wypoczynek.
2.4 W przypadku gdy odstępujący od umowy Klient wskaże inną osobę, która zajmie zarezerwowane dla
niego miejsce wraz z wynikającymi z tego tytułu zobowiązaniami (podpisania umowy i dokonania
wpłaty), Organizator zwróci Klientowi całą wpłaconą dotychczas kwotę z potrąceniem kosztów
organizacyjnych i ubezpieczenia w wysokości nie większej niż 50pln (np. w przypadku biletów imiennych
zakupionych przed informacją o rezygnacji) oraz proporcjonalnie wykorzystanej kwoty jeśli rezygnacja
nastąpi w trakcie trwania turnusu.
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2.5 W związku z faktem tworzenia list rezerwowych dla chętnych uczestników, którzy nie zdobyli miejsca na
danym turnusie Organizator zobowiązany jest skontaktowad się z potencjalnymi Klientami i udzielid
pomocy rezygnującemu Klientowi w znalezieniu osoby na jego miejsce, w zakresie swoich możliwości.

3. REALIZACJA UMOWY
3.1 Organizator jest odpowiedzialne za realizację umowy zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie
www.LangActive.pl.
3.2 Organizator ma prawo zmienid istotne warunki umowy tylko i wyłącznie z przyczyn losowych i nie
zależnych od niego.
3.3 W przypadku zmiany istotnych warunków oferty przez Organizatora, Klient ma prawo do przyjęcia
nowych warunków lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora.
3.4 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Organizatora określonych w
punkcie 3.3 Organizator ma obowiązek zwrócid Klientowi całą wpłaconą przez niego kwotę. Klient
zrzeka się tym samym prawa do żądania od Organizatora kar wynikających z niedotrzymania
warunków umowy.
3.5 Jeżeli w trakcie trwania turnusu Organizator z przyczyn od siebie niezależnych nie może zrealizowad
świadczenia zawartego w programie jest on zobowiązany do zapewnienia świadczenia zastępczego o
tym samym lub wyższym standardzie.

4. KWESTIE ORGANIZACYJNE
4.1 Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wypoczynku, akceptuje je i zapoznał z nimi
Uczestnika.
4.2 W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Wypoczynku przez Uczestnika, Organizator ma prawo
odstąpid od umowy w trybie natychmiastowym informując o tym Klienta. Obowiązkiem Klienta w tym
przypadku jest odbiór Uczestnika na koszt własny w ciągu 36 godzin od momentu otrzymania
informacji.
4.3 Klient ma obowiązek pisemnie poinformowad w Karcie Uczestnika o dysfunkcjach dziecka lub
orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej mających wpływ na funkcjonowanie dziecka
podczas Wypoczynku. W przypadku zatajenia takich informacji Organizator ma prawo odstąpienia od
umowy w trybie natychmiastowym z winy leżącej po stronie Klienta, który ma obowiązek
niezwłocznego odebrania dziecka na własny koszt.
4.4 Zapisując dziecko na Wypoczynek Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku
dziecka (bez danych osobowych) na potrzeby fotorelacji z Wypoczynku.
4.5 Klient oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich
poprawiania oraz usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania
postanowieo niniejszej umowy.
4.6 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednej dla każdej ze
stron.
4.7 Warunki nieujęte w niniejszej umowie reguluje treśd Kodeksu Cywilnego.
………………………………………………………..
Organizator

………………………..………………………………
Klient

www.LangActive.pl

