Klub Jeździecki DERESZ w Nowym Dworze k/Koronowa

UMOWA UDZIAŁU W OBOZIE JEŹDZIECKIM
Zawarta w dniu
pomiędzy:
Klubem Jeździeckim DERESZ z siedzibą w Nowym Dworze, adres: Nowy Dwór 51, 86-010 Koronowo; zarejestrowanym pod numerami
KRS: 111139, oraz NIP: 9531011188, zwanym dalej Organizatorem, reprezentowanym przez Michała Adamkiewicza – Prezesa Zarządu,
a
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Adres zamieszkania:
zwanym dalej Zgłaszającym regulująca udział osobisty lub osoby nieletniej pozostającej pod opieką prawną Zgłaszającego, zwanej w treści
umowy Uczestnikiem,
w imprezie turystycznej związanej z wypoczynkiem połączonym z nauką i doskonaleniem umiejętności jeździeckich, zwaną w treści umowy
Obozem Jeździeckim.
§1. ZAWARCIE UMOWY
1. Warunkiem wpisania Uczestnika na listę uczestników Obozu Jeździeckiego jest:
1. zawarcie niniejszej „Umowy udziału w Obozie Jeździeckim” oraz przedłożenie Organizatorowi „Zgłoszenia udziału w obozie
jeździeckim”;
2. wniesienia zadatku w wysokości odpowiednio: 1000 zł dla turnusów 14-dniowych i 500 zł dla turnusów 7-dniowych; w kasie
klubu lub przelewem na konto Organizatora: PKO BP, konto numer 05 1020 1475 0000 8802 0321 1794.
2. O zakwalifikowaniu na wybrany turnus decyduje kolejność wpłaty zadatku (wpływu na konto Organizatora). W przypadku
wyczerpania liczby miejsc lub niezakwalifikowaniu uczestnika do udziału w obozie z powodu istotnych przeciwwskazań, Organizator
może zaproponować uczestnictwo w innym terminie lub zwrot wpłaconego zadatku – ostateczna decyzja w tym względzie pozostaje w
gestii Zgłaszającego.
3. Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów obozu, tj. odpowiednio kwoty: 2950 zł dla turnusów 14-dniowych oraz
1600 zł dla turnusów 7-dniowych, pomniejszonych o przysługujący rabat, nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem, pod
rygorem wykreślenia z listy uczestników obozu konnego i przepadku wpłaconego wcześniej zadatku.
4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1. Zgłoszenie udziału w Obozie Jeździeckim (podpisane obustronnie)
2. Karta kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (podpisane przez Organizatora).
§2. REZYGNACJA Z UDZIAŁU
1. Zgłaszający ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie później niż na 60 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, z
prawem do zwrotu zadatku w pełnej wysokości.
2. Zgłaszający ma prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na okoliczności związane z kontuzją lub chorobą Uczestnika nie później niż
na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, z prawem do zwrotu zadatku w pełnej wysokości.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu Zgłaszający traci prawo do zwrotu
zadatku.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie w dniu rozpoczęcia turnusu lub w trakcie jego trwania z powodu kontuzji lub
choroby Uczestnika Zgłaszający ma prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu,
pomniejszonego o kwotę zadatku. Organizator ma prawo odstąpić od zatrzymania zadatku w sytuacjach szczególnych.
§3. ODWOŁANIE LUB ZMIANA PROGRAMU IMPREZY
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany programu imprezy z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności:
2. Kataklizmów, klęsk żywiołowych lub innych okoliczności zewnętrznych uniemożliwiających lub utrudniających bezpieczne
przeprowadzenie imprezy – w momencie wystąpienia przyczyny;
3. Braku minimalnej liczby Uczestników umożliwiających przeprowadzenie imprezy – do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
4. W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora strony uznają, że Organizator zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie wszystkie
opłacone koszty uczestnictwa, proporcjonalnie do w pełni wykorzystanych dni turnusu, bez prawa zatrzymania zadatku.
5. Strony uznają również, że Zgłaszającemu nie przysługuje z powodu odwołania imprezy odszkodowanie, a jedynie zwrot wniesionej
opłaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
§4. ŚWIADCZENIA I USŁUGI GWARANTOWANE W RAMACH PROGRAMU IMPREZY
1. Zakwaterowanie w budynku, w pokojach 4 osobowych z dostępem do pełnych węzłów sanitarnych (WC, ciepła woda, prysznic).
2. Pełne wyżywienie oparte na lokalnie przygotowywanych potrawach (własna kuchnia lub miejscowy catering) spożywanych w stołówce
na miejscu.
3. Nauka i doskonalenie umiejętności jeździeckich w wymiarze odpowiednio: 20 godzin dla turnusów 14-dniowych oraz 10 godzin dla
turnusów 7 dniowych.
4. Udział w zajęciach teoretycznych związanych z jazdą konną, użytkowaniem koni oraz hodowlą.
5. Opiekę ze wykwalifikowanej kadry: strony instruktorów PZJ i wychowawców wypoczynku kolonijnego.
6. Ubezpieczenie NNW i opiekę medyczną.
7. Program zabaw i atrakcji uzupełniających zajęcia jeździeckie.

Miejscowość, dnia

..........………….........................................................................................
(podpis Zgłaszającego)

Nowy Dwór, dnia .......................................……………….......

.…………….…..……....………................................................................
(podpis Organizatora)
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Klub Jeździecki DERESZ w Nowym Dworze k/Koronowa

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OBOZIE JEŹDZIECKIM
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU – PRZEDMIOTU UMOWY
1. Forma wypoczynku:
letni obóz jeździecki

2. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku:
Klub Jeździecki „Deresz”, Nowy Dwór 51, 86 - 010 Koronowo

3. Termin wypoczynku:

Turnus I (14 dni: 26.06.2022 - 09.07.2022)
Turnus III (14 dni: 24.07.2022 - 06.08.2022)

Turnus II (14 dni: 10.07.2022 - 23.07.2022)
Turnus IV (14 dni: 07.08.2022 - 20.08.2022)

Turnus V (7 dni: 21.08.2022 - 27.08.2022)
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona):

2. Nazwisko:

3. Data urodzenia:

4. PESEL:

5. Adres zamieszkania:
6. Informacja o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Uczestnika
wypoczynku:
7. Istotne dane o stanie
zdrowia Uczestnika,
wypoczynku, rozwoju
psychofizycznym
i stosowanej diecie:
8. Informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)
tężec:

błonica:

dur:

inne:

9. Dane kontaktowe rodziców1)::
9.1 Imiona i nazwiska:
9.2 Adres kontaktowy:
9.3 Telefon kontaktowy:
9.4 E-mail kontaktowy:
10. Zgody opcjonalne:
a)
b)

c)

Zgadzam się na publikację wizerunku w relacjach zamieszczanych przez Klub Jeździecki „DERESZ” na swoich stronach
internetowych, w kronice Klubu oraz mediach lokalnych.
Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wyrażam dobrowolną zgodę na
przetwarzanie przez KLUB JEŹDZIECKI „DERESZ” z siedzibą w Nowym Dworze podanych przeze mnie danych osobowych.
Zgadzam się na kontakt pod wyżej podanymi adresami i numerami telefonów w sprawie promocji i organizacji imprez
jeździeckich oraz treningów w Klubie Jeździeckim DERESZ.

tak

nie

tak

nie

tak

nie

11. Zgody obligatoryjne:
a)
b)
c)
d)

Stwierdzam, że są to wszystkie znane mi informacje Uczestniku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie wypoczynku. Wyrażam
zgodę na uprawianie przez Uczestnika wszystkich dyscyplin sportowych (aktywności) zawartych w ofercie.
Akceptuję regulamin imprezy 4) oraz wewnętrzne regulaminy obiektów klubu i zobowiązuję się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez
Uczestnika wynikających z nieprzestrzegania tychże regulaminów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Uczestnika wypoczynku 2).
Oświadczam, że Organizator poinformował mnie o prawach przysługujących z tytułu przetwarzania danych osobowych, w szczególności o
możliwości cofnięcia zgody w dowolnej chwili, kim jest administrator danych osobowych, o ewentualnych odbiorach danych osobowych 3).

Miejscowość, dnia:

..........………….........................................................................................
(podpis rodzica lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

Nowy Dwór, dnia ...............................................

.…………….…..……....………................................................................
(podpis organizatora wypoczynku)

Kod rabatowy:
WWW: http://www.deresz.pl, e-mail: kj@deresz.pl
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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
[ ] zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
[ ] odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu .....................................................................................................……......
.....................................................................................................................................................................................................................

Nowy Dwór, dnia ..................................................................
(miejscowość, data)

......................................................................
(podpis organizatora wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał ...................................................................................... od ..................................... , do .........................................
(adres miejsca wypoczynku)
(dzień, miesiąc, rok)
(dzień, miesiąc, rok)

Nowy Dwór, dnia ..................................................................
(miejscowość, data)

......................................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

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

Nowy Dwór, dnia ..................................................................
(miejscowość, data)

......................................................................
(podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE WYCHOWAWCY DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Nowy Dwór, dnia ..................................................................
(miejscowość, data)

......................................................................
(podpis wychowawcy)

lub opiekunów prawnych albo osób, które należy powiadomić w nagłych wypadkach
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)
3)
patrz załącznik „Obowiązek Informacyjny”
4)
patrz załącznik „Regulamin Obozu Jeździeckiego”
1)
2)
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Klub Jeździecki DERESZ w Nowym Dworze k/Koronowa

REGULAMIN OBOZU JEŹDZIECKIEGO
Uczestnicy Obozu Jeździeckiego mają prawo do skorzystania z pełnej oferty wypoczynku przygotowanego przez Klub Jeździecki
„Deresz” w Nowym Dworze k/Koronowa.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pobytu w naszym ośrodku:

I. Uczestnik Obozu Jeździeckiego zobowiązany jest do:
1.
2.
3.

Wykonywania poleceń kierownika, wychowawców i instruktorów jazdy.
Przestrzegania wszystkich szczegółowych regulaminów obowiązujących na obozie np. regulaminu p.poż., regulaminu wycieczek itp.
Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, w szczególności:
●
punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki,
●
obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych,
●
przestrzegania ciszy nocnej.
4. Dbania o higienę osobistą oraz dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu.
5. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazd, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć w stajni itp.
6. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie usterek oraz nieprawidłowości zagrażających
zdrowiu i życiu.
7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy problemów zdrowotnych (nawet w nocy).
8. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu.
9. Przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych podczas posiłków, jazdy konnej, zajęć integracyjnych i wychowawczych
oraz w trakcie ciszy nocnej.
Używanie telefonów komórkowych dopuszczalne jest podczas odpoczynku poobiedniego oraz przed ciszą nocną.
W każdym czasie rodzice mogą kontaktować się telefonicznie z wychowawcą grupy lub kierownikiem ośrodka pod numerem
stacjonarnym +48 52 382 34 55.
10. Samodzielnego dbania o bezpieczeństwo posiadanych rzeczy i kosztowności.
Uczestnik ma prawo do zdeponowania pieniędzy, dokumentów lub wartościowych rzeczy u kierownika obozu – organizator nie ponosi
odpowiedzialności za powyższe, jeżeli nie zostały złożone w depozycie.

II. Uczestnikowi zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.

Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
Palenia papierosów, picia alkoholu oraz napojów energetycznych i zażywania środków odurzających (bez względu na wiek uczestnika).
Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza grona uczestników i obsługi obozu.
Przebywania w stajni i pomieszczeniach technicznych Ośrodka Jeździeckiego bez zgody i wiedzy instruktorów lub wychowawców.

III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:
1.
2.
3.
4.
5.

upomnieniem wychowawcy,
upomnieniem kierownika obozu,
ustną naganą,
wpisem w karcie uczestnika obozu z powiadomieniem rodziców,
wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu.

IV. Obowiązujące zasady:
NIE WIESZ
WZIĄŁEŚ
UPUŚCIŁEŚ
WŁĄCZYŁEŚ

»
»
»
»

PYTAJ
ODNIEŚ
PODNIEŚ
WYŁĄCZ

ZABRUDZIŁEŚ
ZEPSUŁEŚ
ZGUBIŁEŚ
NABAŁAGANIŁEŚ

»
»
»
»

WYCZYŚĆ
NAPRAW
ZASTĄP
POSPRZĄTAJ

OTWORZYŁEŚ » ZAMKNIJ
POŻYCZYŁEŚ » ODDAJ
GDY KTOŚ MA PROBLEM » POMÓŻ

PROŚBA DO RODZICÓW:
Prosimy, zaufajcie kadrze pedagogicznej i pozwólcie dzieciom się usamodzielnić. Jeśli będą przestrzegały obowiązujących zasad,
współpracowały z wychowawcami i instruktorami, odnosiły się życzliwie do innych Uczestników to poradzą sobie z wszystkimi
wyzwaniami obozu, a w razie potrzeby otrzymają wsparcie na miejscu. Dwutygodniowy pobyt u Nas to sprawdzian samodzielności dla
Waszych pociech. Nie zdadzą go jeśli Państwo nie dacie im szansy.
Zapraszamy w ostatni dzień pobytu dzieci na podsumowanie ich ciężkiej pracy i pokaz jej efektów od godziny 10:00.
WWW: http://www.deresz.pl, e-mail: kj@deresz.pl
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej: „RODO”) KLUB JEŹDZIECKI „DERESZ” z siedzibą w Nowym Dworze informuje
Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach.
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i jak się kontaktować?
Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z
prawem, w tym w szczególności w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest: KLUB JEŹDZIECKI „DERESZ” z
siedzibą w Nowym Dworze, Nowy Dwór 51, 86-010 Koronowo, NIP: 9531011188, REGON: 090484309, wpisany w rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000111139.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się
kontaktować na adres pocztowy:
KLUB JEŹDZIECKI „DERESZ” z siedzibą w Nowym Dworze, Nowy Dwór 51, 86-010 Koronowo lub poprzez kontakt elektroniczny pod
adresem e-mail: kj@deresz.pl.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i jaki jest cel przetwarzania tych danych?
Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych jest:
a) niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KLUBIE na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) niezbędne do spełnienia celów analitycznych i statystycznych – uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy
prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu KLUBU polegającego na ustaleniu zdarzeń mogących skutkować
powstaniem roszczeń osób trzecich oraz w celu obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) dokonywane w związku z Pani/Pana dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:
●
upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, organy administracji
publicznej),
●
podmioty świadczące na rzecz KLUBU JEŹDZIECKIEGO „DERESZ” z siedzibą w Nowym Dworze usługi informatyczne,
doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe i księgowo-finansowe, kontrolne, prawne.
Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane przez KLUB JEŹDZIECKI „DERESZ” z siedzibą w Nowym Dworze podmiotom
przetwarzającym dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy z KLUBEM i wyłącznie zgodnie z
podjętymi przez KLUB dyspozycjami oraz pod warunkiem zachowania poufności.
Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego?
Dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie").
Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
●
w celu wypełnienia ciążących na KLUBIE obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) - do czasu wypełnienia tych obowiązków;
●
na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
●
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KLUB (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - do czasu
wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KLUBU stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych
Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo do:
●
żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub do ich
usunięcia,
●
w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie
udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem,
●
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 21 ust. 1 RODO),
●
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak z zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
Czy informacje przedstawione w punktach 1-6 powyżej odnoszą się również do danych osobowych osób małoletnich?
Informacje przedstawione w punktach 1-6 powyżej dotyczą także osób małoletnich i są skierowane do przedstawicieli ustawowych (np.
rodziców) tych osób.
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