
UMOWA - ZGŁOSZENIE  
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH  

ORGANIZOWANYCH PRZEZ JOY DANCE MAŁGORZATA ŁUCZAK 

Zawarta w Szczecinie, dnia .................................... 

pomiędzy 

Małgorzatą Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOY DANCE 
Małgorzata Łuczak, ul. Mariana Rapackiego 3B, 71-467 Szczecin, NIP 8522348692, 
tel. +48 506961616 email joydance@wp.pl , reprezentowaną przez MAŁGORZATĘ 
ŁUCZAK 

zwaną dalej Organizatorem 
a  
(dotyczy osoby zawierającej umowę) 
 
Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….…. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..…………….….. 

PESEL: …………………………………………….…………………………………………………………….… 

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres email: …………………………………………………………………………………………………….. 

 
będącego Opiekunem Prawnym Uczestnika Obozu Szkoleniowego 

…………………………………………………………………………………………………………………….…..  
(imię i nazwisko dziecka) 

Zwanym dalej Opiekunem Prawnym Uczestnika Obozu Szkoleniowego

§1 
Informacje dotyczące imprezy turystycznej 

 1. Nazwa imprezy turystycznej – SUMMER JOY DANCE CAMP –  CIECHOCINEK 2023 

 2. Termin – 24.06.2023 – 03.07.2023 , pobyt obejmuje 9 noclegów.  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 3. Miejsce pobytu – Hotel Austeria Conference & Spa ul. Generała Józefa Bema 31  
Ciechocinek 

 4. Środek transportu oraz trasa – PKS Szczecin autokary wyposażone                 
w rozsuwane siedzenia, klimatyzację, WC. 
 
Data wyjazdu ze Szczecina : 24.06.2023 godz. 09:00 Szczecin / Parking 
Teatru Lalek Pleciuga , pl. Teatralny 1- Szczecin, 
 
Planowana godzina przyjazdu na miejsce / Ciechocinek , Hotel Austeria 
Conference & Spa ul. Generała Józefa Bema 31 ,Ciechocinek około godz. 
14:00/15:00 (24.06.2023) 
 
- Data wyjazdu z ”Hotel Austeria Conference & Spa Ciechociek „ około godz. 
9:00-10:00 rano (03.07.2023) 

 
Planowana godzina przyjazdu na miejsce / Parking Teatru Lalek Pleciuga ,     
pl. Teatralny 1 Szczecin, około 14:00-15:00 (03.07.2023) 

 5. Zakwaterowanie – Hotel Conference & Spa ul. Generała Józefa Bema 31, 
Ciechocinek. Pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym 

 6. Wyżywienie – śniadanie/ obiad/ kolacja 

 7. Program:  
- ognisko, 
- wycieczki lokalne, wodny park zabaw,  
- treningi akrobatyki 
- gry i zabawy towarzysko- edukacyjne  
- treningi przygotowujące do udziału w Mistrzostwach i innych imprezach 
- podwyższanie i doskonalenie swoich umiejętności tanecznych 
- warsztaty z „gwiazdami” - najbardziej pożądanymi instruktorami w Polsce  
- zabawy (bal piżamowca /dyskoteka, top- model, Mam Talent)  
- teledysk taneczny 2023, foto- relacje z każdego dnia obozu 
- wybór „Tancerza Obozu”, nagrody zakończeniowe dla wszystkich uczestników  
- każdy Uczestnik otrzyma koszulkę obozową 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  8.  Cena za Uczestnika Obozu Szkoleniowego – 2650 zł.  
       Płatne w następujących terminach: 

W przypadku dokonywania zapłaty przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień 
zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Organizatora. 

 9. Warunkiem rezerwacji miejsca w Obozie Szkoleniowym jest uiszczenie 
przedpłaty - opłaty rezerwacyjnej. Nieuiszczenie przedpłaty w wymaganym 
terminie uprawnia Organizatora do anulowania zgłoszenia oraz wykreślenia 
Uczestnika Obozu Szkoleniowego z listy uczestników i wpisanie na jego 
miejsce innej osoby.  

 10. Warunkiem udziału Uczestnika w Obozie Szkoleniowym jest uiszczenie całości 
ceny przed rozpoczęciem Imprezy zgodnie z terminarzem wpłat. 

 11.    Faktury wystawiane są w przeciągu 7 dni od zakończenia Obozu 
Szkoleniowego. Wnioski o wystawienie faktury należy złożyć wraz z 
formularzem zgłoszeniowym podczas rejestracji. 

 12. Zgłoszenie w formie elektronicznej bez potwierdzenia wpłaty nie będzie brane 
pod uwagę. Brak uiszczenia którejkolwiek z rat we wskazanym terminie 
uprawnia Organizatora do anulowania zgłoszenia i zwrotów kosztów                
z potrąceniem opłaty rezerwacyjnej ustalonych indywidualnie dla każdego 
Klienta. W tej sytuacji wysokość kwoty zwrotu będzie uzależniona                
od momentu rezygnacji. 

 13. Koszty dodatkowe, niewliczone w cenę – kieszonkowe według uznania 
Rodziców/Opiekunów Prawnych, dodatkowe atrakcje typu: korzystanie           
z automatów, budek z pamiątkami, sklepików, straganów z jedzeniem, 
antybiotyki, leki itp. Uczestnicy otrzymują suchy prowiant w dniu wyjazdu. 

14. Minimalna liczba Uczestników Obozu Szkoleniowego , od której uzależniona 
jest organizacja Imprezy – 100 osób.  

1 do dnia 25 
marca 2023

zadatek 
bezzwrotny

w wysokości 650,00 złotych płatne przelewem na 
rachunek bankowy, którego potwierdzenie będzie 
wymagane podczas rejestracji przez formularz 

zgłoszeniowy na stronie www.joydance.pl w zakładce 
„wakacje 2023”

2 do dnia 25 
kwietnia  2023 I RATA w wysokości 1000,00 złotych płatne przelewem na 

rachunek bankowy

3 do dnia 25 maja 
2023 II RATA w wysokości 1000,00 złotych płatne przelewem na 

rachunek bankowy
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15. Za dzień odstąpienia od umowy rozumie się dzień poinformowania 
Organizatora na piśmie o odstąpieniu od umowy.  

16. Opiekun Prawny Uczestnika Obozu Szkoleniowego może przenieść na osobę z 
listy rezerwowej spełniającą warunki udziału w Obozie Szkoleniowym 
wszystkie przysługujące mu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta 
przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Organizator tworzy listę 
rezerwową Uczestników Obozu Szkoleniowego . W przypadku zamiaru 
skorzystania przez Opiekuna Prawnego Uczestnika Obozu Szkoleniowego         
z prawa do przeniesienia uprawnień z umowy, zawiadamia on Organizatora, 
który wskazuje mu osobę z listy rezerwowej spełniającą warunki udziału w 
Obozie Szkoleniowym. Przeniesienie jest skuteczne jeżeli Organizator zostanie 
zawiadomiony o tym fakcie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej oraz otrzyma Kartę Kwalifikacji Uczestnika Obozu Szkoleniowego 
na podstawie której podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do 
udziału w Obozie Szkoleniowym.  

17.     Wymagania zdrowotne dotyczące udziału w Obozie Szkoleniowym – stan   
         zdrowia Uczestnika Obozu Szkoleniowego umożliwiający uczestnictwo 
         w zajęciach przewidzianych programem Obozu Szkoleniowego. 

18.     Organizator zapewnia Uczestnikom Obozu Szkoleniowego ubezpieczenie od   
          następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Koszt ubezpieczenia   
          zawarty jest w cenie Obozu Szkoleniowego.  

19.  Osobą odpowiedzialną za przebieg Obozu Szkoleniowego jest Organizator 
Szkolenia.   

20.    Ochronę na wypadek niewypłacalności Organizatora zapewnia Towarzystwo 
Ubezpieczeń EUROPA S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław tel.: +48 71 
3692700, www.tueuropa.pl  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§2 
Zgłoszenie Uczestnika Obozu Szkoleniowego 

   1. Imię i nazwisko Uczestnika :  

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

 2. Adres zamieszkania Uczestnika: 

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

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

 3. PESEL Uczestnika: …………………………………………………………………………………… 

 4. Data urodzenia Uczestnika :……………………………………………………………………….  

 5. Telefon kontaktowy Uczestnika:………………………………………………..………………..  

 6. Pozostałe informacje dotyczące Uczestnika Obozu Szkoleniowego zostały 
zawarte w Karcie Kwalifikacji Uczestnika Obozu Szkoleniowego, stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy.  

 
§3 

Pozostałe postanowienia  

 1. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Imprez Turystycznych 
Organizowanych przez JOY DANCE Małgorzata Łuczak stanowiący załącznik 
nr 2 do umowy, zawierający pozostałe informacje dotyczące organizacji 
Obozu Szkoleniowego.  

 2. Opiekun Prawny Uczestnika Obozu Szkoleniowego zobowiązany jest wypełnić 
Kartę Kwalifikacji Uczestnika Obozu Szkoleniowego, stanowiącą załącznik nr 
1 do umowy.  

 3. Organizator we właściwym czasie, przed rozpoczęciem szkolenia, przekaże 
Opiekunowi Prawnemu Uczestnika Obozu Szkoleniowego:  

 a. dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela Organizatora (adres, numer 
telefonu), będącego w miejscu pobytu Uczestnika Obozu 

�  / SUMMER JOY DANCE CAMP - CIECHOCINEK 2023 / UMOWA - ZGŁOSZENIE5



Szkoleniowego, do którego Opiekun Prawny Uczestnika Obozu 
Szkoleniowego może zwracać się w razie potrzeby. 

 b. informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z Uczestnikiem 
Obozu Szkoleniowego;  

 c. szczegółowe informacje dotyczące transportu 

 d. nazwę ubezpieczyciela oraz nr polisy ubezpieczenia grupowego 
Uczestników Obozu Szkoleniowego.;  

 e. pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych, ze 
wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych 
zabezpieczeń.  

  4. Nieważność jakiegokolwiek zapisu umowy nie spowoduje nieważności całej 
umowy. W sytuacji wyżej określonej Strony dokonają zmiany umowy,             
w pierwszej kolejności posługując się interpretacją pozostałych jej zapisów.  

   5.     Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla     
           każdej ze Stron. 

❑  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Imprez Turystycznych 
Organizowanych przez JOY DANCE Małgorzata Łuczak, stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej umowy, dostępnym na stronie internetowej Organizatora 
www.joydance.pl oraz w siedzibie Organizatora przed dniem zawarcia niniejszej 
umowy, rozumiem go i w pełni akceptuję jego treść. 

Załączniki do umowy: 

Załącznik Nr 1 Karta Kwalifikacji Uczestnika Obozu Szkoleniowego  
Załącznik Nr 2 Regulamin Imprez Turystycznych Organizowanych przez JOY DANCE 
Małgorzata Łuczak  
Załącznik Nr 3 Broszura / Formularz Informacyjny 

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

Organizator                                Opiekun Prawny Uczestnika Obozu Szkoleniowego
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