
UMOWA NA UDZIAŁ DZIECKA  

W WYJEŹDZIE EDUKACYJNYM „ODKRYWCY TAJEMNIC” 

 

Zawarta w dniu ........................................ pomiędzy : 

Organizatorem wypoczynku Fundacją WIEŚWIEJAK, Koszajec 33, 05-840 Brwinów 

KRS 0000614834, NIP 5342519452, 

reprezentowaną przez Annę Łukawską-Adamczyk – Prezeskę Zarządu  

a 

Opiekunem prawnym Uczestnika wyjazdu edukacyjnego 

Imię: …................................................Nazwisko:............................................................... 

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

Telefon….......…………........……..........   e-mail .................................................................... 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci „Odkrywcy 

tajemnic”. 

§2 

1. Wyjazd edukacyjny odbywać się będzie w dniach 18.08.2021 – 25.08.2021. 

2. Miejsce pobytu podczas wyjazdu edukacyjnego to Dom Wczasów Dziecięcych 

„Gołoborze” w Rudkach. 

§3 

Uczestnikami wyjazdu edukacyjnego „Odkrywcy tajemnic” mogą być dzieci, które najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia wyjazdu ukończą co najmniej 6 lat i nie więcej niż 11 lat. Organizator 

zastrzega sobie prawo do wyrażenia indywidualnej zgody na udział uczestnika w wieku 

powyżej 11 lat, na wniosek Opiekuna prawnego. 



§4 

1. Za udział Uczestnika w wyjeździe edukacyjnym „Odkrywcy tajemnic” Opiekun 

Prawny zapłaci Organizatorowi kwotę 1180 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt 

złotych, 00/100 groszy) za uczestnika wyjazdu edukacyjnego, z zastrzeżeniem pkt. 2.  

2. W przypadku specjalnej diety, alergii pokarmowych Uczestnika cena za wyjazd wynosi 

1285 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100 groszy). 

3. Cena zawiera: zakwaterowanie (7 noclegów) w pokojach 4-5 osobowych, pełne 

wyżywienie (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolację), przejazd autokarem w dwie 

strony, korzystanie z infrastruktury obiektu, opiekę wychowawców, min. 2 wycieczki, 

wyjście na basen, warsztaty edukacyjne.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w 

programie wyjazdu edukacyjnego z przyczyn od niego niezależnych. 

4. Płatność: 

 do 28 lutego 2021 r. zadatek w wysokości 30% kwoty, o której mowa w pkt. 1 lub 2 

za uczestnika wyjazdu edukacyjnego, 

 do 31 maja 2021 r.  pozostałą część kwoty. 

5. Sposób zapłaty: przelewem na rachunek bankowy Organizatora nr:  

67 1090 1056 0000 0001 3335 4633 

W tytule przelewu należy wskazać Imię i Nazwisko Uczestnika. 

6. Na życzenie Opiekuna prawnego Organizator wystawi fakturę. Dane do faktury należy 

przekazać Organizatorowi na adres biuro@wieswiejak.pl.  

 

§5 

Dane Uczestnika wyjazdu edukacyjnego 

Nazwisko:……………………………….........…. Imię:.......................................................... 

Data urodzenia: …...........................................PESEL:............................................................ 

mailto:biuro@wieswiejak.pl


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

 

§6 

Opiekun prawny Uczestnika podpisując niniejszą umowę potwierdza, prawdziwość 

wszystkich swoich danych zawartych w niniejszej Umowie oraz zapoznanie się z 

Regulaminem wyjazdu edukacyjnego, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy, 

jednocześnie zobowiązując się do jego przestrzegania. 

 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

 

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

        podpis Opiekuna prawnego                                              pieczęć i   podpis Organizatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin wyjazdu edukacyjnego „Odkrywcy tajemnic” 


