
UMOWA 

 

Zawarta w dniu ………………o świadczenie usług w zakresie udziału w wydarzeniu Wakacje z 

DigiKids zawarta pomiędzy: 

Fundacja Digital University z siedzibą przy ul. Kolektorska 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, NIP: 118-

21-00-793, KRS: 0000520112,  

zwanym w dalszej części „Organizatorem”, 

 

a 

…………………………………. 

rodzicem lub opiekunem zgłaszającym Uczestnika Wakacji z DigiKids, zwanym w dalszej części 

„Zgłaszającym”. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin Wakacji z DigiKids stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć Uczestników Wakacji z DigiKids od następstw 

nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na każde dziecko. 

3. Zawarcie umowy następuje po akceptacji warunków niniejszej umowy i wpłaceniu zaliczki. 

Dzień wpłacenia zaliczki jest dniem zawarcia umowy. 

 

§ 2  

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i zapoznania z nim 

dziecka – Uczestnika Wakacji z DigiKids. Uczestnik Wakacji z DigiKids ma obowiązek 

przestrzegać regulaminu Wakacji z DigiKids. 

2. Za szkody zawinione przez Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi Zgłaszający. 

3. Organizator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie przedmiotów posiadanych przez 

Uczestników, będące skutkiem zachowań innych Uczestników (kradzież, zniszczenie, 

uszkodzenie) lub samego Uczestnika (zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie), chyba że szkoda 

nastąpiła z winy Organizatora. 

4. Organizator nie zwraca kosztów za świadczenia nie wykorzystane z winy  Uczestnika / 

Zgłaszającego. 

 

§ 3  

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

1. Uczestnik Wakacji z DigiKids zobowiązany jest: 

 brać udział w całym programie Wakacji z DigiKids, 

 stosować się do poleceń wychowawców i opiekunów,  

 przestrzegać regulaminu  

 pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania  

 nie przeszkadzać innym w korzystaniu z Wakacji z DigiKids 

 utrzymywać w porządku i czystości miejsce odbywania Wakacji z DigiKids.  

W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może 

zostać wydalony z Wakacji z DigiKids bez zwrotu opłaty za półkolonię.  

  

§ 4  

WYNAGRODZENIE, ZALICZKA, REZERWACJA 

1. Z tytułu wykonania Umowy, Uczestnik jest zobowiązany uiścić na rzecz Organizatora 

wynagrodzenie w kwocie 790 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych polskich zero groszy). 



2. Kwota wynagrodzenia może zostać przez organizatora zmniejszona w drodze promocji i 

udzielenia zniżki. 

3. W celu zgłoszenia uczestnictwa w Wakacjach z DigiKids, Uczestnik zobowiązany jest wypełnić 

formularz kontaktowy udostępniony online na stronie organizatora. Pod warunkiem 

potwierdzenia przez Organizatora rezerwacji uczestnictwa w Wakacjach z DigiKids, Uczestnik 

jest zobowiązany w ciągu 7 (siedem) dni od dnia doręczenia potwierdzenia przez Organizatora 

rezerwacji uczestnictwa wpłacić zaliczkę na poczet wynagrodzenia Organizatora w wysokości 

300 zł (za jednego Uczestnika za jeden turnus) na rachunek Organizatora: 

14 1050 1025 1000 0090 3122 5189 Kolektorska 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, NIP: 118-21-

00-793,  

Bank: ING Bank Śląski S.A. 

Tytułem: imię i nazwisko Uczestnika, Wakacje z DigiKids, data turnusu 

4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków i zawarciem Umowy. 

5. Pozostałą część kwoty wynagrodzenia należy wpłacić przelewem na konto wskazane w ust. 2, 

powyżej, najpóźniej 21 (dwadzieścia jeden) dni przed rozpoczęciem Wakacji z DigiKids. 

6. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Wakacji 

z DigiKids, co ma taki skutek, że Organizator zwraca Uczestnikowi wynagrodzenie 

pomniejszone o wysokość zaliczki. 

 

§ 5 

ODWOŁANIE WAKACJI Z DIGIKIDS 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w przypadku zaistnienia 

przeszkód niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły 

wyższej. 

a. Klient w przypadku odwołania Wakacji z DigiKids z przyczyn wskazanych w punkcie 1. ma 

prawo do zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego turnusu na zasadach 

pierwszeństwa w przypadku odwołania Wakacji z DigiKids przed jej/ich rozpoczęciem, 

 

 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Zgłaszającego i 

Organizatora. 

 

 

 

ORGANIZATOR  

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

(data, podpis) 

 

ZGŁASZAJĄCY 

 

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

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMIN WAKACJI Z DIGIKIDS 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczy wszystkich Uczestników Wakacji z DigiKids. 

2. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do 

zapoznania dziecka –uczestnika kolonii z części II regulaminu („Zasady zachowania”). 

3. Organizatorem Wakacji z DigiKids jest Fundacja Digital University z siedzibą przy ul. 

Kolektorska 22A lok. 2, 01-692 Warszawa, NIP: 118-21-00-793, KRS: 0000520112 

4. Uczestnikami Wakacji z DigiKids mogą być dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

5. Uczestnicy Wakacji z DigiKids przebywają pod opieką opiekunów w godz. 08:00- 17:30. 

6. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. 

7. W karcie kwalifikacyjnej rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych 

potrzebach, zaburzeniach dziecka. 

8. Uczestnicy Wakacji z DigiKids mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku, 

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, 

c. korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

programu Wakacji z DigiKids, 

d. wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów oraz kierownika. 

9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać zasad zachowania określonych w części II 

regulaminu. 

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach. 

11. Organizator nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie przedmiotów posiadanych przez 

Uczestników, będące skutkiem zachowań innych Uczestników (kradzież, zniszczenie, 

uszkodzenie) lub samego Uczestnika (zgubienie, zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie), 

chyba że szkoda nastąpiła z winy Organizatora. 

12. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Wakacji z DigiKids odpowiadają finansowo rodzice / 

opiekunowie prawni dziecka. 

13. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów 

komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach. 

14. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach, Organizator zobowiązuje się: 

a. przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia, 

b. zapewnić pełne wyżywienie (wszelkie odstępstwa od normalnych posiłków należy zanotować 

na karcie uczestnika), 

c. zapewnić bezpieczeństwo uczestników, 

d. zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej, 

e. zapewnić uczestnikom zajęcia z programowania oraz inne atrakcje, przedstawione w planie 

Wakacji z DigiKids, 

f. zapewnić dzieciom przejazd na wybrane atrakcje w czasie trwania Wakacji z DigiKids. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od 

warunków pogodowych lub innych czynników od niego niezależnych.Wprowadzając 

konieczne zmiany, Organizator będzie kierować się potrzebą zapewnienia nie zmniejszonej 

atrakcyjności Wakacji z DigiKids. 

16. Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi odpowiedniego stroju 

dostosowanego do pogody oraz charakteru zajęć odbywających się w danym dniu. 

17. Reklamacje odnośnie do realizacji Wakacji z DigiKids należy zgłaszać Organizatorowi 

pisemnie, na adres podany w pkt. 3 niniejszego regulaminu. Reklamacja powinna wskazywać 

zarzucane uchybienia Organizatora i uzasadnienie. Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli 



pisemnej odpowiedzi na adres Zgłaszającego, podany w umowie, nie później, niż 30 dni od 

daty wpłynięcia reklamacji 

18. Organizator odpowiada za jakość swoich świadczeń na zasadach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o czym 

każdorazowo informować będzie na stronie internetowej wydarzenia. 

 

II. ZASADY ZACHOWANIA 

1. Każde dziecko podczas Wakacji z DigiKids musi przestrzegać zasad, podanych niżej. 

2. Zachowuj się bezpiecznie dla siebie i innych. 

3. Szanuj inne dzieci, biorące udział w warsztatach. 

4. Przestrzegaj planu zajęć Twojej grupy. 

5. Bierz udział w zajęciach. 

6. Wykonuj polecenia opiekuna i instruktorów. 

7. Szanuj urządzenia i inne rzeczy, z których korzystasz w czasie Wakacji z DigiKids, używaj 

ich zgodnie z wskazówkami opiekuna i instruktorów. Nie niszcz ani nie brudź sal i ich 

wyposażenia, pojazdów, którymi jeździsz ani rzeczy Twoich koleżanek i kolegów. Za 

spowodowane przez Ciebie szkody odpowiadają Twoi rodzice. 

8. Zabrania się: 

 opuszczania miejsca Wakacji z DigiKids lub oddalania się od grupy bez zgody opiekuna, 

 palenia tytoniu, picia alkoholu,  

 zażywania leków bez wiedzy opiekuna, 

 palenia ognisk, zabaw ostrymi narzędziami lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami oraz 

ogniem, 

 biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna, 

 samodzielnego naprawiania jakichkolwiek urządzeń, 

 używania wulgarnych słów i zwrotów. 

9. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań – jak najszybciej zgłoś je opiekunowi Twojej 

grupy. 

 

 

Przy zapisywaniu dziecka należy podać aktualny telefon kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka 

– uczestnika Wakacji z DigiKids. 

Kontakt do Organizatora: telefon 228280225, e-mail kontakt@digikids.pl 

Kontakt do rodzica/opiekuna: telefon ……………….., e-mail ……………………… 

 

 

  

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

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Akceptacja Zgłaszającego:  

  

 

 

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

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

mailto:kontakt@digikids.pl
mailto:kontakt@digikids.pl


 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykorzystywanie Materiałów z Wakacji z DigiKids w celu 

promocji Wakacji z DigiKids. Zgoda obejmujeutrwalanie wizerunku Uczestnika i jego wykonanych 

prac w Materiałach Wakacji z DigiKids, a następnie ich rozpowszechnianie na stronie internetowej 

oraz social media Organizatora, w materiałach promocyjnych Wakacji z DigiKids. 

 

 (*należy skreślić odrzuconą opcję – brak wyboru jest równoznaczny z nieudzieleniem zgody) 

 


