WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH
SPORTOWYCH LOCHTE SWIMMING ACADEMY
2019
1. INFORMACJE OGÓLNE
Organizatorem obozów i wyjazdów rekreacyjno-sportowych Lochte Camps jest
firma Michał Sieńko Lochte Swimmimg Academy z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Szekspira 4/415, NIP 844 192 05 50, REGON 146 623 430 dalej zwana
Firmą.
Nr konta bankowego PKO BP 65 1020 1026 0000 1102 0272 1629
Dane kontaktowe: kontakt@lochte.pl, Michał Sieńko 509 723 271
Termin wyjazdu: 24-28.02.2020
Miejsce: Białka Tatrzańska, Pensjonat „U Niedzielskich”
Minimalna liczba uczestników: 25
Maksymalna liczba uczestników: 40
Transport: autokar na trasie Warszawa-Białka Tatrzańska-Warszawa
Program obozu: załącznik nr 1.
Cena: 1379 zł

2. WARUNKI REZERWACJI
Rezerwacji miejsca można dokonać drogą elektroniczą lub telefonicznie. Po
otrzymaniu zgłoszenia i wpłacie zaliczki za obóz w wysokości 700 zł na podany
adres e-mail wysłane zostaną: karta kwalifikacyjna, regulamin wypoczynku i
warunki uczestnictwa w wypoczynku. Ostateczna rezerwacja miejsca następuje
po odesłaniu lub dostarczeniu wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej i
regulaminu wypoczynku.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI
Zaliczki w wysokości 700 zł płatna do 23.12.2019. Pozostałą część kwoty
należy wpłacić nie później niż do 24.01.2020 (liczy się data zaksięgowania
wpłaty na konto). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed
datą rozpoczęcia wypoczynku, obowiązuje pełna wpłata.

4. WARUNKI REZYGNACJI
W przypadku rezygnacji Uczestnika z wypoczynku z powodów niezależnych od
Organizatora, Firma zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty kwot
stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z
przygotowaniami do zorganizowania obozu, jednak nie więcej niż:
- 40% od ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji do 60 dni przed pierwszym
dniem obozu
- 60% od ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji do 30 dni przed pierwszym
dniem obozu
- 90% od ceny wyjazdu w przypadku rezygnacji do 10 dni przed pierwszym
dniem obozu
Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji, jeśli Uczestnik w momencie
odstąpienia od rezerwacji (nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem obozu),
wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w obozie.

Organizator ma prawo odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych. W
przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń wymaganych do rozpoczęcia obozu
zobowiązuje się powiadomić uczestników o odwołaniu lub zamianie obozu na 7
dni przed planowanym terminem wypoczynku.
5. REALIZACJA OFERTY
Organizator zapewnia realizację programu zawartego w załączniku nr 1.
Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje do prowadzenia zajęć ruchowych.
Wszystkie obozy organizowane przez Lochte Swimming Academy zgłaszane są
do Warszawskiego Kuratorium Oświaty.
W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania się uczestnika
uniemożliwiającego jego dalszy pobyt na obozie, Organizator może podjąć
decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic (Opiekun
Prawny) jest zobowiązany do odebrania Uczestnika na koszt własny w ciągu
24h od zgłoszenia zaistniałego problemu.
W przypadku, gdy Organizator z przyczyn od siebie niezależnych jest zmuszony
do zmiany istotnych warunków umowy (uczestnictwa w obozie) powiadamia o
tym Klienta. Klient w przeciągu 2 dni od momentu uzyskania informacji o
zmianach warunków umowy (uczestnictwa w obozie) powinien zgłosić
Organizatorowi co następuje:
- przyjmuje proponowaną zmianę umowy i uczestniczy w wypoczynku,
- odstępuje od umowy. W takim wypadku Organizator zwraca Klientowi
wszystkie wniesione świadczenia
Jeśli w czasie wyjazdu, z przyczyn od siebie niezależnych, Organizator nie może
zrealizować zaproponowanych punktów programu, zobowiązuje się
zorganizować świadczenia zastępcze o podobnym charakterze i wartości.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty
wartościowe oraz rzeczy Uczestników podczas pobytu na obozie lub
pozostawione w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub
zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która go odwiedziała lub mu
towarzyszyła.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału w realizacji programu, stosowania się do
regulaminu placówki/ośrodka, w których jest organizowany pobyt, a także do
poleceń kierownika, wychowawców i instruktorów.
Rodzicie (Opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez Uczestnika w trakcie organizowanego Obozu.
W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania Obozu z przyczyn
niezależnych od Organizatora (wcześniejszy wyjazd, choroba, wydalenie
dyscyplinarne, itp.) równowartość części niewykorzystanych świadczeń
odpowiadających wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez
Organizatora nie będzie zwracana.
Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz
ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia
niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ofertą Uczestnik (bądź jego
opiekunowie prawni) ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie
Organizatora.
Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) od
dnia rozpoczęcia imprezy do dnia jej zakończenia.
6. INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o
ochronie danych osobowych” podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają
Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i
przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa oraz na utrwalanie
wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty, a także w
celach marketingowych przez firmę Michał Sieńko Lochte Swimming
Academy. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy o ochronie konsumenta.
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