
 

………………………………….. 

Umowa o świadczenie usług w zakresie udziału w półkolonii 

odbywającej się w terminie …………………………… 

zawarta pomiędzy: 

Rodzicem/opiekunem prawnym (imię i nazwisko)……………………………………………………….. 

(PESEL) ……………………… zamieszkałym przy (adres zamieszkania)……………………….……..... 

………………………………………….., identyfikującym się dowodem osobistym (seria i numer) 

…………………………, zgłaszającym 

uczestnika półkolonii (imię i nazwisko) ………………………………………………………………..………  

zwanym w dalszej części „Usługobiorcą” 

a 

firmą Robotechnologie Michał Kąciak, NIP: 7542889261, z siedzibą przy ul. Macedońskiej 29, 51-113 

we Wrocławiu, reprezentowaną przez Michała Kąciaka, identyfikującego się dowodem osobistym o numerze 

AWF 949458 

zwanym w dalszej części „Usługodawcą”. 

§ 1 

1) Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i wpłaceniu zaliczki lub kwoty 

całkowitej określonej bezpośrednio z Usługodawcą. 

2) Wpłata zaliczki na podane przez Usługodawcę konto oznacza akceptację warunków umowy.  

3) W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie dłuższym niż 7 dni przed datą ich rozpoczęcia, 

Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem półkolonii zgłaszającemu Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki. 

§ 2 

Usługodawca zapewnia: 

1) opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawców oraz kierownika półkolonii nad uczestnikiem 

półkolonii w godzinach 7:30-17:30, 

2) pełne wyżywienie uczestnika półkolonii w postaci śniadania, obiadu, napojów oraz przekąsek, 

dostępnych przez cały dzień trwania półkolonii, 

3) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) uczestnika półkolonii, 

4) warsztaty i zajęcia przeprowadzane zgodnie z harmonogramem dnia (dopuszczalne zmiany godzinowe). 

§ 3 

Usługodawca zaświadcza, iż organizowana półkolonia jest zgodna z wszelkimi wymogami prawnymi 

dotyczącymi zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz została oficjalnie zgłoszona 

w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

§ 4 

Uczestnik półkolonii ma prawo do: 

1) spokojnego wypoczynku, 

2) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

3) korzystania z wszelkich atrakcji organizowanych przez Usługodawcę oraz pomocy dydaktycznych 

niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 

4) wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii. 



 

§ 5 

Uczestnik półkolonii ma obowiązek: 

1) wykonywać polecenia wychowawców, instruktorów oraz kierownika półkolonii, 

2) przestrzegać poszczególnego harmonogramu dnia półkolonii, 

3) szanować mienie i pomoce dydaktyczne znajdujące się w miejscu odbywania się półkolonii, 

4) korzystać z wszelkich urządzeń dydaktycznych i zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej. 

6) niezwłocznie zgłaszać wszelkie dolegliwości, problemy, nieprawidłowości oraz zagrożenia opiekunowi. 

§ 6 

Samowolne oddalanie się uczestnika półkolonii od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń opiekunów oraz nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, 

a następnie naganą. W razie bezskuteczności powyższych środków dyscyplinowania, zastosowanych wobec 

uczestnika półkolonii, usługodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia go z udziału w półkolonii. 

§ 7 

Usługodawca nie odpowiada za rzeczy wniesione przez uczestnika półkolonii do miejsca odbywania się 

półkolonii, rzeczy zagubione przez uczestnika półkolonii w czasie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy 

należących do uczestnika półkolonii, a dokonanych przez innych uczestników. 

§ 8 

Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii w miejscu obywania się półkolonii podczas jej 

trwania, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika. 

§ 9 

Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie zdjęć oraz filmów przez usługodawcę, na których 

znajduje się uczestnik półkolonii. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Usługodawca      Usługobiorca 


