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Zawarcie umowy


Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych umowę
zawiera samodzielnie.



Zawarcia umowy na rzecz Uczestnika nieposiadającego zdolności
do czynności prawnych (poniżej 13 lat) dokonują jego rodzice lub
jego prawny opiekun. W przypadku Uczestnika o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych (wiek 13 – 18 lat) umowę
podpisują za niego rodzice lub też jego prawny opiekun bądź też
Uczestnik ten samodzielnie, przy tym w tej sytuacji musi on
przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.
Jeśli zawarcia umowy na rzecz niepełnoletnich Uczestników
dokonuje inna osoba dorosła, to winna ona przedstawić napisane w
formie oświadczenia upoważnienie rodziców lub prawnych
opiekunów do dokonania tej czynności.



W imprezie dla młodzieży biorą udział Uczestnicy w wieku 7 –
16 lat. Ewentualne odstępstwa od tej zasady w granicach są
możliwe jedynie po zgodzie organizatora i pod warunkiem
zaakceptowania
przez
Uczestnika
i
opiekuna
zasad
obowiązujących dla danej grupy wiekowej.

Ceny








“Regulamin obozu”- Każdy Uczestnik ma obowiązek:










Cena imprezy obejmuje 10 noclegów, pełne wyżywienie (10
śniadań, 10 obiadów, 10 deserów, 10 kolacji), transport, opiekę
medyczną, lekarz na wezwanie, opiekę ratownika na basenie,
całodniową wycieczkę autokarową do Trójmiasta, zajęcia z
instruktorami taniec nowoczesny, pływanie - nauka + doskonalenie,
rolki + hulajnogi, konsolowy Zawrót Głowy(fifa, minecraft i inne) konsole PS3 i PS4, badminton, sporty walki, piłka nożna, multisport
Zajęcia trwają 2 godziny. Planowanych jest ok 20 zajęć z każdego
profilu, wejścia na basen hotelowy, opiekę wykwalifikowanej kadry,
program ogólny, opisany w kolejnych punktach informacji
dodatkowych.



Firmie ActiveTime24 przysługuje prawo do obniżania ceny w
ramach oferty „First Minute” i „Last Minute". Uczestnikom, którzy
wykupili ofertę po cenach katalogowych nie przysługuje obniżka
ceny w związku z wcześniejszymi bądź późniejszymi promocjami,









kontakt telefoniczny rodzica/opiekuna z dzieckiem w uzasadnionych
przypadkach całodobowo pod numerem telefonu podanym w karcie
kwalifikacyjnej
oraz
na
stronie
internetowej,



odwiedziny rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika imprezy
odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu kierownika obozu, poza
miejscem zakwaterowania i odbywania zajęć sportowo-rekreacyjnych,



organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich
do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie,
powiadomienie
rodziców
czy
powiadomienie
szkoły,



Uczestnicy imprez znajdują się pod opieką wykwalifikowanej kadry,
w skład której wchodzą wychowawcy, instruktorzy . Kadra jest
odpowiedzialna za prawidłowy i bezpieczny przebieg imprezy, a
uczestnicy obozów mają obowiązek podporządkowania się jej
poleceniom.

organizator
w
przypadku
rażącego
niestosowania
się
uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej, a zwłaszcza
w przypadku spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub posiadania,
zażywania narkotyków lub substancji o podobnym działaniu, zastrzega
sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku. O
podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Rodziców. W tym
przypadku Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany do niezwłocznego
odebrania uczestnika na własny koszt, przy czym Rodzicowi
(Opiekunowi) nie przysługuje prawo żądania zwrotu wynagrodzenia
należnego Organizatorowi za niewykorzystaną część wypoczynku,



Opieka ActiveTime24 rozpoczyna się z chwilą przekazania
niepełnoletnich uczestników przedstawicielowi ActiveTime24 na
miejscu zbiórki, a kończy przekazaniem ich uprawnionym osobom
po powrocie lub w inny sposób, ustalony indywidualnie z prawnym
opiekunem uczestnika. Prosimy rodziców o punktualne stawienie się
w
miejscu
powrotu
w
celu
odbioru
uczestników.

prawo
skreślenia
uczestnika
z
listy
uczestników
wypoczynku
dotyczy
także
sytuacji,
w
których
uczestnik
utrudnia sprawne realizowanie programu i naraża na niebezpieczeństwo
siebie lub innych. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Rodzic
(Opiekun),



rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody
wyrządzone przez uczestnika w mieniu Organizatora, jak i w mieniu
osób
trzecich



istnieje możliwość w trakcie trwania imprezy zdeponowania pieniędzy u
instruktora – opiekuna grupy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za
ewentualne
kradzieże
niezdeponowanej
gotówki



organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe
pozostawione przez uczestnika podczas wypoczynku oraz w środkach
transportu,

Wpłaty (w terminach określonych w „Warunkach Uczestnictwa”) należy
dokonywać na konto: Bank Zachodni WBK 10 ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU: 64 1090 2398 0000 0001 3111 4882. ActiveTime24
Magdalena Kryrowicz; ul. Słoneczna 3/1 Staniszów; 58-500 Jelenia
Góra. W tytule przelewu proszę podać nazwę i dokładny termin
imprezy
oraz
imię
i
nazwisko
uczestnika.

Kompletnie wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną wraz z dokumentacją
wymaganą do realizacji imprezy tj. (Warunki Uczestnictwa
podpisane na każdej stronie i Informacje Dodatkowe podpisane na
każdej stronie) należy odesłać listownie w terminie 7 dni od daty
zapisu uczestnika na adres ActiveTime24 ul. Kamiennogórska
37/13;
58-420
Lubawka

Realizacja imprez




brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został
zwolniony z tych zajęć przez instruktora lub lekarza,
punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu
zamieszkania i poza jego terenem,
stosować się do przestrzegania przepisów i
regulaminów
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji
programu (m.in. przepisy p. poż., poruszania
się
po
drogach publicznych, BHP, ciszy nocnej, regulaminu basenu),
stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika
obozu,
szanować kolegów, instruktorów, inne osoby starsze i młodsze oraz
samego siebie,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji,
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek
natychmiast poinformować o tym instruktora,
uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren
obozu bez wiedzy instruktora,
uczestnikowi
obozu
nie
wolno
pływać
samodzielnie bez wiedzy i zgody instruktora,
w czasie ciszy nocnej nie wolno opuszczać swoich pokoi,
biegać po korytarzach, trzaskać drzwiami i krzyczeć,
obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i wychodzenia przez okna i
balkony,
na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu,
palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania narkotyków,
w przypadku podejrzenia spożywania w/w substancji rodzic wyraża
zgodę na przebadanie dziecka alkomatem lub testami
uczestników
obowiązuje
bezwzględny
zakaz
używania telefonów komórkowych podczas zajęć,
w trakcie obozu organizator przewiduje „dni bez telefonu”,



Co trzeba zrobić koniecznie


Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania “Regulaminu obozu”.
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Uczestnik

ma

prawo:



każdy






brać udział we wszystkich zajęciach programowych,
zwracać się ze wszystkimi problemami do instruktora,
do radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
zwolnienie z treningów może nastąpić tylko w wyjątkowych
sytuacjach
po
uzgodnieniu
z
instruktorem,



organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie
trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych np.
warunki atmosferyczne, decyzje władz Państwowych, siła wyższa itp.,

przetransportowania uczestnika do najbliższego ośrodka zdrowia, ale
może też mieć miejsce w innych nadzwyczajnych sytuacjach),


organizator zastrzega, że transport w każdą stronę (wyjazd/powrót)
może
odbywać
się
innym
środkiem
transportu,



ActiveTime24 zastrzega sobie prawo organizowania na trasie przejazdu
przesiadek,



ActiveTime24 zastrzega sobie prawo do zmiany godziny, miejsca
odjazdów i przyjazdów oraz zmiany środka transportu, przy czym
zobowiązany jest wówczas powiadomić Klientów lub Agentów
najpóźniej
2
dni
przed
terminem
wyjazdu/przyjazdu,



podane przez organizatora godziny odjazdu i przyjazdu mogą ulec
zmianie ze względu na utrudnienia na drogach, złe warunki
atmosferyczne, siłę wyższą lub inne sytuacje, na które organizator nie
ma
wpływu,



wszystkich rodziców/opiekunów prosimy o punktualny odbiór dzieci.
Punktualny odbiór dzieci bardzo usprawni naszą pracę i pozwoli
pozostałym
uczestnikom
dotrzeć
do
domu
na
czas,



transport odbywa
nauczycieli,



organizator dołoży wszelkich starań, aby transport odbywał się w
sposób bezpieczny i zgodny z przepisami ruchu drogowego,



biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pasażerów oraz komfort
podróżowania uprasza się podróżnych o spożywanie posiłków
oraz ciepłych napoi w trakcie postojów autokaru. Jeśli fotele są
wyposażone
w
pasy
bezpieczeństwa,
należy
pasy
te mieć zapięte w trakcie przejazdu autokaru,

Program ogólny imprez


1 wycieczka (wymieniona w ofercie ) lub inna o takiej samej
wartości oraz walorach turystycznych i krajoznawczych,



Wejścia na basen hotelowy + codzienne lekcje i treningi pływackie



Taniec Nowoczesny



Pływanie - nauka + doskonalenie



Rolki + Hulajnogi



Konsolowy Zawrót Głowy(fifa, minecraft i inne) - konsole PS3 i PS4



Badminton



Sporty Walki



Piłka Nożna



Multisport



Zajęcia trwają 2 godziny. Planowanych jest ok 20 zajęć z każdego
profilu.



jeśli występuje taka potrzeba należ we własnym zakresie zaopatrzyć
się
w
środki
na
chorobę
lokomocyjną,



Zajęcia z instruktorami, nauka i doskonalenie: piłka nożna,
siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka ręczna, kwadrant,
samoobrona, taniec, łucznictwo



możliwość korzystania z toalet w autokarach ze względu na ich
małą pojemność oraz komfort podróżowania jest ograniczona do
sytuacji nadzwyczajnych. Prosimy o korzystanie z toalet
publicznych
podczas
przerw
w
podróży,



Biegi przełajowe, biegi na orientację, podchody,




Zajęcia sportowe na boiskach, zajęcia artystyczne, ognisko z
pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, liczne zabawy i konkursy,

prosimy o upewnienie się, czy po zakończeniu podróży nie
został pozostawiony w autokarach i innych środkach transportu
bagaż
osobisty
(przewożony
pod
nadzorem
pasażera)
oraz
zasadniczy
przekazany
obsłudze
autokaru,



Zawody na zakończenie szkolenia dla poszczególnych grup
profilowych: turniej tańca, turniej karate, zawody pływackie, turniej
tenisa stołowego, turniej siatkówki, piłki nożnej z medalami



na trasie przejazdu autokaru do miejsca docelowego organizowane
są postoje, jeśli tylko jest możliwe - na parkingach z toaletą i
barem. Czas postoju wynosi od 20 minut do 1 godziny,



wyjazd na obóz Morska Przygoda – Multi Camp z Pływaniem
24.06.2018



o dokładnej godzinie i miejscu zbiórki zostaną Państwo
poinformowani wiadomością sms na numer tel. podany w
rezerwacji na minimum 7 dni przed planowanym wyjazdem,



istnieje możliwość
Wałbrzycha,



powrót z obozu Morska Przygoda – Multi Camp z Pływaniem
4.07.2018,



o dokładnej godzinie powrotu będą Państwo informowani na
bieżąco wiadomościami sms na numer tel. podany w rezerwacji,



na miejsce zbiórki należy się zgłosić minimum 15 minut przed
planowanym odjazdem autokaru. Miejsca w autokarach wskazuje
Uczestnikom
pracownik
ActiveTime24
w
momencie
wsiadania
do
środka
transportu,



ilość bagażu ograniczona jest do jednej sztuki bagażu
zasadniczego (max. 20 kg), oraz
jednej sztuki bagażu
podręcznego (do 5 kg) na osobę, w wymiarach nie
przekraczających zwyczajowych norm. Obsługa autokarów ma
prawo odmówić zabrania bagażu, który przekracza te limity.
Każdy bagaż zasadniczy przekazywany obsłudze powinien być
podpisany
imieniem
i
nazwiskiem
właściciela,



pasażerowie

Informacje o przebiegu obozu, kontakt z Uczestnikami


w trakcie trwania imprezy można na bieżąco śledzić poczynania
swoich pociech. Na stronie www.activetime24.com będzie znajdowała
się krótka fotorelacja oraz krótki opis każdego dnia,



bogaty program obozu oraz ograniczona możliwość
korzystania z telefonów komórkowych powoduje, że
możliwość skontaktowania się telefonicznego z uczestnikami
obozów może być utrudniona.
Dlatego prosimy o telefonowanie do uczestników tylko wtedy,
gdy jest to konieczne. W uzasadnionych przypadkach kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu 784 648 086,

się

pod

opieką

wyjazdu

z

instruktorów,

Lubawki,

wychowawców,

Kamiennej Góry,
Swiebodzic

Transport


ActiveTime24 korzysta z autokarów, busów koncesjonowanych
przewoźników drogowych i samochodów osobowych własnych.
Autokary, busy, samochody osobowe oznaczone są tablicą z logo
ActivTime24 umieszczoną za przednią szybą środka transportu,



zleceniodawca wyraża zgodę na przewóz uczestnika imprezy
prywatnymi samochodami pracowników i instruktorów ActiveTime24 w
trakcie trwania imprezy (dotyczy to przede wszystkim konieczności

zobowiązani

są

do

przestrzegania

wskazań
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kierowców w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i organizacji
przewozu,
Zakwaterowanie


zleceniobiorca kwateruje uczestników imprezy w O.R.W. Bursztyn ul
Gdańska 4, 82 - 103 Jantar. Zakwaterowanie w domkach 3
pokojowych z pełnym węzłem sanitarnym i tv. Pokoje 3 osobowe.



wszystkie obiekty zakwaterowania obozów młodzieżowych są
dopuszczane
do
eksploatacji
na
mocy
odpowiednich,
obowiązujących w danym kraju przepisów, a w Polsce zgłoszone
do właściwego terytorialnie Kuratorium Oświaty i dopuszczone do
działalności
przez
Państwowego
Inspektora
Sanitarnego.

Posiłki




organizator zapewnia w ramach organizowanej imprezy pełne
wyżywienie (śniadanie, obiad, deser, kolacja), przy czym pierwszy
dzień imprezy rozpoczyna się obiadokolacją, ostatni dzień imprezy
kończy się obiadem. Godziny posiłków w dniu rozpoczęcia i
zakończenia turnusów są ruchome ze względu na organizację
transportu. Ich godziny mogą być ustalane indywidualnie dla
poszczególnych grup wyjazdowych i są uwarunkowane możliwościami
logistycznymi.



opieka medyczna dotyczy tylko i wyłącznie uczestników, którzy nie
ukończyli 18 roku życia i podlegają ubezpieczeniu w NFZ,



rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika imprezy mają obowiązek
zawiadomić Organizatora oraz zaznaczyć w Karcie kwalifikacyjnej
wszelkie dysfunkcje dziecka. W przypadku ukrycia jakichkolwiek wad
psychicznych lub fizycznych utrudniających sprawowanie opieki nad
uczestnikiem imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za
wszelkie
skutki
wynikające
z
tego
tytułu,



w przypadku konieczności sprawowania stałej opieki nad uczestnikiem
obozu z powodu zachorowania, bądź konieczności umieszczenia go
szpitalu rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przejęcia opieki
nad
dzieckiem
w
ciągu
24
godzin,



z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczeń uczestnicy występują
bezpośrednio do ubezpieczyciela w terminie do 7 dni po
zakończeniu imprezy. Szczegółowych informacji udzielają kadra
obozu
oraz
sprzedawcy,

Informacje dodatkowe

ilość i rodzaj posiłków określone są w opisie świadczeń danej
imprezy. Posiłki w trakcie przejazdów nie są zwykle przewidziane,
prosimy o zabranie odpowiedniej ilości prowiantu na drogę oraz
kieszonkowego na zakup żywności na drogę powrotną,

Ubezpieczenie






każdy uczestnik imprezy organizowanej przez ActiveTime24 jest
ubezpieczony. Ubezpieczenie NNW. Przed podpisaniem umowy
uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznania się z „Ogólnymi
warunkami zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków PZU", które są dostępne na stronie www.pzu.pl i których
powinien przestrzegać. Polisę grupową posiada kadra obozu,
ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy nie obejmuje kosztów
leczenia, w tym zakupu lekarstw. Obcokrajowcy, nieposiadający
prawa do bezpłatnego leczenia w Polsce powinni we własnym
zakresie wykupić polisę ubezpieczeniową na pokrycie ewentualnych
kosztów
leczenia
podczas
trwania
obozu,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe
podczas imprezy np. wyjazd z imprezy spowodowany chorobą,
złamaniem, tęsknotą dziecka itp. I w takich wypadkach nie zwraca
żadnych
kosztów,



uczestnik musi spełnić wymogi zdrowotne, umożliwiające
uczestnictwo w danej imprezie w sposób nie zagrażający życiu i
zdrowiu jego samego lub innych uczestników imprezy oraz
potwierdzić
je
w
Karcie
Kwalifikacyjnej,



uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed
wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz
odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. ActiveTime24 nie
zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowanych przy
chorobach
przewlekłych
i
chronicznych,



przez pojęcie opieki medycznej wymienionej w oferowanych
świadczeniach w ramach imprezy rozumie się pomoc doraźną w
przypadku zdarzeń, zachorowań, mających miejsce w trakcie i miejscu
trwania imprezy, związanych z zagrożeniem zdrowia i życia
uczestników oraz orzeczeniem o zdolności do dalszego uczestnictwa
w imprezie. Rodzice/opiekunowie dziecka będącego w trakcie
jakiegokolwiek leczenia biorą całkowitą odpowiedzialność za
ewentualne powikłania zdrowotne wynikłe podczas trwania obozu,



jeśli na podstawie orzeczenia lekarskiego Uczestnik imprezy
krajowej nie spełnia wymogów zdrowotnych umożliwiających mu
dalsze uczestnictwo w imprezie, wychowawcy poinformują o tym
telefonicznie rodziców lub opiekunów. W takim przypadku,
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, powinni oni na swój
koszt
odebrać Uczestnika z miejsca odbywania obozu,



uczestnik ma możliwość zdeponowania w trakcie trwania imprezy
pieniędzy u instruktora – opiekuna grupy. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne kradzieże niezdeponowanej
gotówki,



organizator zaleca podpisywanie imieniem i nazwiskiem wartościowej
odzieży
dziecka.
Organizator
odsyła
pozostawione
i
zidentyfikowane rzeczy na koszt odbiorcy w ciągu 14 dni,



organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone
rzeczy
wartościowe
uczestnika
wypoczynku,



odwiedziny rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika imprezy
odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu kierownika obozu,
poza miejscem zakwaterowania i odbywania zajęć sportoworekreacyjnych,



ze względów bezpieczeństwa zabraniamy zabierania przez
uczestników obozów urządzeń elektrycznych typu suszarka,
prostownica,
lokówka,
grzałka,
czajnik
itp.,



organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu informacji
udzielanych przez Agentów, przedstawicieli lub inne osoby, a
odbiegających od postanowień określonych w niniejszej umowie,

Dane osobowe


w związku z udostępnieniem danych osobowych ActiveTime24
do celów realizacji umowy informujemy, że zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
a osobie, której dane dotyczą,
przysługują prawa
określone w ww. ustawie, w szczególności prawo
przeglądania
przetwarzanych
danych
osobowych,
poprawiania
ich
oraz
kontroli
ich
przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest biuro ActiveTime24
wskazane
w
ofercie
jako
organizator
imprezy.
Jednocześnie
informujemy,
że
firmie
ActiveTime24
przysługuje z mocy ustawy prawo wykorzystania ww. danych
osobowych dla celów związanych z marketingiem własnych
produktów i usług, o ile osoba, której dane dotyczą, nie
zgłosi
w
tym
zakresie
sprzeciwu,

