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WARUNKI UCZESTNICTWA 
I. ZAWARCIE UMOWY 

1. Warunkiem wpisania na listę uczestników obozu  jest podpisanie przez klienta, którym 
jest rodzic lub opiekun prawny dziecka ZGŁOSZENIA-UMOWY, przesłanie uzupełnionej 
KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA OBOZU oraz wniesienia zaliczki w wysokości 500 zł 
opłaty za obóz najpóźniej 7 dni od wysłania zgłoszenia na rachunek Fundacji podany w 
nagłówku. Pozostała kwota płatna najpóźniej do 30 dni przed wyjazdem na obóz. 

2. Klient zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania na adres biura Karty zdrowia 
uczestnika wypoczynku. 

3. Datą zawarcia umowy jest data obustronnego podpisania przez uczestnika i usługodawcę 
Zgłoszenia-umowy. 

 
II. REZYGNACJA Z UMOWY 

 
1. Odstąpienie od umowy w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem obozu powoduje 

naliczenie kosztów manipulacyjnych w wysokości 500 PLN. 
2. Odstąpienie od umowy w terminie do 15 dni przed jego rozpoczęciem obozu powoduje 

naliczenie kosztów manipulacyjnych w wysokości 750 PLN. 
3. Odstąpienie od umowy bezpośrednio (1-4 dni) przed rozpoczęciem powoduje potrącenie 

75 % całkowitych kosztów uczestnictwa. 
Naliczenie kosztów spowodowane jest wpłaceniem bezzwrotnych zaliczek na poczet 
zakwaterowania uczestników obozu i jest niezależne od Zarządu Fundacji.  
 

III. ODWOŁANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZMIANY PROGRAMU 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przedsięwzięcia z przyczyn od siebie 
niezależnych, uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowania, a jedynie całkowity 
zwrot kosztów obozu. 

IV. ŚWIADCZENIA W CENIE 
1. Zakwaterowanie w namiotach harcerskich 4-5 osobowych wyposażonych w łóżka polowe i 

półki,  węzły sanitarne (ciepła woda, WC, prysznic) na terenie HBO Przerwanki lub 6 
osobowe na terenie HBO Kostkowice. 

Zpewniamy: 

• całodzienne wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, 
napoje- woda mineralna); 

• fachowa i rzetelną opiekę ze strony Instruktorów i wychowawców; 

• ubezpieczenie NNW i opiekę medyczną w sytuacjach nagłych, w systemie powszechnej 
opieki zdrowotnej; dostęp do opieki medycznej na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej 

• udział w zajęciach teoretycznych i pokazach,  

• gry i zabawy sportowe 

• ognisko 
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• sesje fotograficzne i video uczestników 

 

 

 

 

V. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE: 

• Obuwie sportowe (min. 2 pary, najlepiej nieprzemakalne, ewentualnie gumowce), strój 
sportowy, klapki pod prysznic, czapka z daszkiem, obuwie o miękkiej podeszwie np. 
tenisówki (do wspinaczki) 

• Odzież i bielizna na zmianę, 2 ręczniki, ręcznik plażowy, środki higieny osobistej, krem z 
filtrem przeciwsłonecznym ,środki na komary. 

• Latarka, 

• Kurtka  przeciwdeszczowa, polar 

• Menażka, kubek na napoje, sztućce 

• Śpiwór i mała poduszka pod głowę 
 

VI. PRZESTRZEGANIE ZASAD OCHRONY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA COVID-19 
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń kierownictwa i osób funkcyjnych 
dotyczących przestrzegania zasad ochrony przed COVID-19 (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS  
i MZ).  

 

UWAGA: wypoczynek organizowany jest zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. 
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