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Organizator:
StageART Dance Studio
ul. Cedrowa 7, 41-400 Mys!owice
NIP: 222 09 16 268
tel. 798 615 875, kontakt@stageart.com.pl

UWAGA!   Prosimy o dok!adne wype!nienie karty, w szczególno"ci o wpisanie numeru PESEL,  stanu 
zdrowia dziecka oraz wszelkich informacji mog#cych pomóc w opiece wychowawcom dziecka na obozie. 

I  INFORMACJA O RODZAJU WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku

 � kolonia
 � zimowisko
 � obóz
 � biwak
 � pó!kolonia
 � inna forma wypoczynku ………………………………………

2. Termin wypoczynku ............................... – ........................................
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................    ......................................................................
                 miejscowo"#, data      podpis organizatora wypoczynku

II  INFORMACJE DOTYCZ!CE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imi$ (imiona) i nazwisko ..............................................................................................................................................
2. Imiona i nazwiska rodziców ......................................................................................................................................
3. Rok urodzenia ................................................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania  ....................................................................................................................................................
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców ...........................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Z G"O S Z E N I E 
U M O W A  !  K A R T A  K W A L I F I K A C Y J N A  U C Z E S T N I K A  O B O Z U 
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6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pe!noletniego uczestnika 
wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku .........................................................................................................
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególno"ci 
o potrzebach wynikaj%cych z niepe!nosprawno"ci, niedostosowania spo!ecznego lub zagro&enia 
niedostosowaniem spo!ecznym ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i 
stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazd$ samochodem, czy przyjmuje 
stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary).
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie ksi%&eczki zdrowia  
z aktualnym wpisem szczepie'):
t$&ec .....................................................................................  
b!onica ..................................................................................
dur ..........................................................................................  
inne .......................................................................................
9. Inne uwagi o zdrowiu dziecka..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Numer PESEL uczestnika wypoczynku: ..................................................................................................
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– Wyra#am zgod$ na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej 
na potrzeby niezb$dne do zapewnienia bezpiecze%stwa i ochrony zdrowia uczestnika 
wypoczynku (zgodnie z ustaw& z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2135, z pó'n. zm.)).
– O"wiadczam, &e poda!am(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mog% pomóc  
w zapewnieniu w!a"ciwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie. 
– W razie potrzeby zgadzam si$ na przewóz dziecka prywatnym samochodem. 
– W razie zagro&enia &ycia dziecka zgadzam si$ na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne 
i operacje.
– Wyra&am zgod$ na przetwarzanie moich danych osobowych przez StageART Dance Studio 
z siedzib% w Mys!owicach, ul. Cedrowa 7 w celach marketingowych zgodnie z Ustaw% 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 02. 101. 926).
– Wyra&am zgod$ na nieodp!atne wykorzystywanie przez StageART Dance Studio z siedzib% w 
Mys!owicach, ul. Cedrowa 7 wizerunku uczestnika imprezy, wy!%cznie w celach reklamowych w 
katalogach, na stronach internetowych w/w lub w innych materia!ach promocyjnych firmy.

  .......................................................................    ......................................................................
                              data                  podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 
               /pe!noletniego uczestnika

III  DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIA"U W WYPOCZYNKU

Postanawia si$:
 � zakwalifikowa# i skierowa# uczestnika na wypoczynek
 � odmówi# skierowania uczestnika na wypoczynek ze wzgl$du

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................    ......................................................................
                      data        podpis organizatora wypoczynku

 IV  POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywa! (adres miejsca wypoczynku) ............................................................................................. 
od dnia (dzie', miesi%c, rok) ....................................... do dnia (dzie', miesi%c, rok) ..........................................

.......................................................................    ......................................................................
                      data           podpis kierownika wypoczynku
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V  INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH
W JEGO TRAKCIE
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................    ......................................................................
                   miejscowo"#, data          podpis kierownika wypoczynku

VI  INFORMACJE I SPOSTRZE(ENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZ!CE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................    ......................................................................
                  miejscowo"#, data                podpis wychowawcy wypoczynku

Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozie organizowanym przez StageART Dance Studio.
1. Uczestnik zobowi%zany  jest czynnie uczestniczy# w zaj$ciach organizowanych przez 
wychowawców, stosowa# si$ do regulaminów obozu, o"rodka oraz polece' wychowawców.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno"ci materialnej za sprz$t, rzeczy warto"ciowe oraz 
pieni%dze nieoddane w depozyt wychowawcy. Wyj%tek stanowi sytuacja, w której szkoda 
powsta!a z winy organizatora, jego kontrahentów lub podwykonawców.
3. Uczestnik zobowi%zany jest zabra# ze sob% odpowiedni dowód to&samo"ci (legitymacj$ szkoln% 
lub dowód).
4. Na obozie obowi%zuje zakaz posiadania i u&ywania: alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych 
"rodków odurzaj%cych. Zabronione jest równie& posiadanie i u&ywanie fajek wodnych  
i e-papierosów. 
5. Uczestnik zobowi%zany jest stosowa# si$ do postanowie' przepisów i regulaminów 
obowi%zuj%cych w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisów 
przeciwpo&arowych, poruszania si$ po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania  
z k%pieliska), z którymi zostanie zapoznany po rozpocz$ciu imprezy.  
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6. Uczestnicy nie mog% bez zgody wychowawców oddala# si$ z terenu zakwaterowania oraz 
miejsca prowadzenia zaj$#. Zobowi%zani s% równie& do zachowywania si$ zgodnie z ogólnie 
przyj$tymi obyczajami i zasadami obowi%zuj%cymi na obozie, a tak&e zwyczajami panuj%cymi  
w danym kraju. 
7. W przypadku palenia papierosów, posiadania i spo&ywania alkoholu albo innych  "rodków 
odurzaj%cych lub powa&nego naruszania regulaminu obozu, uczestnik zostanie wydalony 
z placówki wypoczynku na koszt w!asny rodziców (opiekunów). W takim przypadku rodzic               
(opiekun prawny) uczestnika jest zobowi%zany odebra# dziecko w przeci%gu 48 godzin.
8. Rodzice (opiekunowie prawni)  ponosz% materialn% odpowiedzialno"# za szkody wyrz%dzone 
przez ich dziecko podczas pobytu na obozie. 
9. Podczas trwania obozu, telefony komórkowe uczestników s% u wychowawcy danej grupy. 
Uczestnik otrzymuje telefon WY"!CZNIE po kolacji i oddaje go spowrotem do wychowawcy 
przed cisz% nocn% (22:00). Kontakt w ci%gu dnia mo&liwy jest poprzez wychowawc$ grupy lub 
kierownika obozu.
10. Rezygnacja z imprezy po jej rozpocz$ciu, skrócenie pobytu (z winy uczestnika czy na wniosek 
rodzica) lub niewykorzystanie cz$"ci "wiadcze' nie upowa&nia do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
10. Niniejsze warunki stanowi% integraln% cze"# ogólnych warunków uczestnictwa, dost$pnych 
na &yczenie klienta u organizatora.     

 ........................................................................    ......................................................................
                 podpis uczestnika               podpis rodzica/opiekuna
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Organizator:
StageART Dance Studio
ul. Cedrowa 7, 41-400 Mys!owice
NIP: 222 09 16 268
tel. 798 615 875, kontakt@stageart.com.pl

Osoba zawieraj!ca umow":
Imi" i Nazwisko   .................................................................................................................................................
Adres zamieszkania   ........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail   ........................................................................................................................

Dane uczestnika:
Imi" i Nazwisko   .................................................................................................................................................
Adres zamieszkania  ..........................................................................................................................................
Data urodzenia   ........…………………………………………………………………………...............................................................
Nr PESEL ……………………………………………………………………………...........................................................................

Rodzaj kolonii/obozu: obóz taneczno-sportowy 
Termin pobytu:  22-31.07.2020r.
Adres pobytu: Willa Karolcia, Rybkówka 8B, 34-500 Zakopane
Cena uczestnictwa: 1690 z!*
* przy wp!acie zaliczki w wysoko#ci 300 z! do 31.01.2020 – 1590 z!
   je#li na obóz jedzie rodze$#two – 1640 z!

Termin wp!aty pe!nej kwoty do dnia 30.06.2020r. 
Sposób zap!aty: przelewem na konto:  58 1050 1360 1000 0097 1854 0777
Tytu! przelewu: SummerART Dance Camp,  Imi" i nazwisko uczestnika

U M OWA 
 Z G ! O S Z E N I E  N A  O B Ó Z  T A N E C Z N O " S P O R T O W Y
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1. W przypadku rezygnacji w terminie do 30.06.2020r. zostaje zwrócone 30% ca!kowitego kosztu 
obozu (je#li op!ata wp!yn"!a w terminie i wysoko#ci okre#lonej w ofercie), chyba %e na miejsce 
osoby rezygnuj&cej zostanie zapisany przez opiekunów osoby rezygnuj&cej inny uczestnik 
nie zg!oszony dotychczas, w takim wypadku zostaje zwrócone 100% poniesionych kosztów.  
W przypadku rezygnacji w dniu wyjazdu z powodów zdrowotnych uniemo%liwiaj&cych 
uczestnictwo w zaj"ciach obj"tych programem rodzic/opiekun prawny mo%e ubiega' si" o zwrot 
50% ca!ej kwoty (je#li op!ata wp!yn"!a w terminie i wysoko#ci okre#lonej w ofercie) indywidualnie 
zg!aszaj&c przypadek do organizatora obozu. W miejsce osoby rezygnuj&cej mo%e zosta' zapisany 
przez opiekunów osoby rezygnuj&cej inny uczestnik nie zg!oszony dotychczas, w takim wypadku 
zostaje zwrócone 100% poniesionych kosztów.

2. Organizatorowi przys!uguje mo%liwo#' odwo!ania wypoczynku w przypadku, gdy znaczna 
cz"#' osób zrezygnuje z wyjazdu i ilo#' ch"tnych b"dzie mniejsza ni% 20 osób. W takim wypadku 
zwrot kosztów nast&pi do 60 dni.
3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika otrzymuje umow" i kart" kwalifikacyjn& uczestnika obozu, 
któr& wype!nia i dostarcza organizatorowi/ wychowawcom, trenerom/osobie reprezentuj&cej 
bezpo#rednio lub drog& pocztow& (umow" w dwóch egzemplarzach) najpó(niej do dnia 
30.06.2020r. na adres: StageART Dance Studio, ul. Cedrowa 7, 41-400 Mys!owice

4. Niniejsza umowa wraz z kart& kwalifikacyjn& uczestnika stanowi& integraln& cz"#' umowy  
o udzia! w obozie organizowanym przez: StageART Dance Studio

5. Stronami umowy s& organizator i rodzic/opiekun prawny uczestnika.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialno#ci za utrat" przez uczestnika rzeczy osobistych  
w szczególno#ci za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozosta!y warto#ciowy sprz"t 
i ich eksploatacj" przez innych uczestników obozu. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wyznaczenia okre#lonego czasu korzystania przez uczestników z telefonów komórkowych  
i innych urz&dze$ mobilnych. W ci&gu ca!ego dnia mo%liwy jest kontakt z uczestnikami obozu 
pod numerami telefonów wychowawców kolonijnych, które zostan& podane na zbiórce w dniu 
wyjazdu. 

7. Uczestnik obozu zobowi&zany jest bra' udzia! w ca!ym programie wyjazdu, stosowa' si" do 
polece$ wychowawców i opiekunów, przestrzega' regulaminu obowi&zuj&cego na terenie 
o#rodka kolonijnego, w którym odbywa si" obóz i pokry' ewentualne szkody, zaistnia!e  
w skutek swojego dzia!ania na jej terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadza' innym  
w wypoczynku, nie pali' papierosów, nie pi' alkoholu, nie za%ywa' narkotyków oraz utrzymywa' 
w porz&dku i czysto#ci miejsce odbywania obozu. W przypadku naruszenia powy%szych punktów 
w skrajnych przypadkach uczestnik mo%e zosta' wydalony z obozu na koszt rodzica/opiekuna 
bez zwrotu op!aty za obóz. Organizator nie wyra%a zgody na odwiedziny rodziców/opiekunów/ 
osób z zewn&trz uczestników podczas trwania obozu.
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8. Podczas trwania obozu, telefony komórkowe uczestników s& u wychowawcy danej grupy. 
Uczestnik otrzymuje telefon WY#$CZNIE po kolacji i oddaje go spowrotem do wychowawcy 
przed cisz& nocn& (22:00). Kontakt w ci&gu dnia mo%liwy jest poprzez wychowawc" grupy lub 
kierownika obozu.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsz& Umow& zastosowanie maj& przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

10. Umow" sporz&dzono w dwóch jednobrzmi&cych egzemplarzach po jednym dla ka%dej  
ze stron.

O%wiadczenie:
Ja ni%ej podpisany/-a, jako rodzic/opiekun prawny uczestnika obozu o#wiadczam,  
%e syn/córka nie posiada przeciwskaza$ do uczestnictwa w zaj"ciach zawartych w programie 
wyjazdu. Jednocze#nie o#wiadczam, %e zapozna!em/-!am si" z tre#ci& warunków uczestnictwa 
w obozie, które stanowi& integraln& cz"#' umowy oraz akceptuj" je. Potwierdzam prawdziwo#' 
danych zawartych w powy%szym zg!oszeniu – umowie w!asnor"cznym podpisem.

...........................................................                     .....................................................................
podpis i piecz"' organizatora                data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                        (osoby zg!aszaj&cej) 
Czy wystawi& faktur" za obóz?

  TAK   NIE

Dane odbiorcy rachunku:
Imi", nazwisko/ nazwa firmy: 
Ulica/numer domu/numer lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowo#':
NIP:
TRE'( FAKTURY:

–W przypadku nie uzupe!nienia powy%szych pól lub nie zg!oszenia ch"ci otrzymania faktury  
do dnia 30.06.2020r. faktury NIE B)D$ WYSTAWIANE. 
– W przypadku nie uzupe!nienia pola „Tre#' faktury”, pole nazwy us!ugi b"dzie wypisane 
nast"puj&co „Pobyt dziecka Imi" Nazwisko na obozie wokalno-tanecznym w okresie  
od 22-07-2020 do 31-07-2020 BEZ MO*LIWO'CI PÓ+NIEJSZEJ ZMIANY TRE'CI.


