UMOWA WAKACYJNA………….…/2020
na organizację wypoczynku letniego
w Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport w Dębicy
(pobyt tygodniowy 9h dziennie)

zawarta w dniu ……………………………… 2020 roku pomiędzy:
Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 9,
prowadzonego przez firmę Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce, 39-102 Brzezówka
90A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165528,
zwaną dalej organizatorem
reprezentowaną przez:
Agatę Żmuda – Dyrektora Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport
a
Panią / Panem……………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………………………………………………………….
PESEL Dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Rodzicem / Opiekunem Prawnym o następującej treści:
§1
Rodzic / Opiekun zobowiązuje się, że:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka/uczestnika wypoczynku letniego
……………………………………………………

……………………………………………………………

data i miejsce urodzenia

adres zamieszkania dziecka

będzie uczestnikiem wypoczynku letniego organizowanego przez Centrum
Wypoczynku Fun & Sport w Dębicy, przez okres wakacji (właściwe zaznaczyć):


od 29.06.2020 r. do 03.07.2020 r.

w godz.



od 06.07.2020 r. do 10.07.2020 r.



od 13.07.2020 r. do 17.07.2020 r.

w godz.

………………………………………………………



od 20.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

w godz.

………………………………………………………



od 27.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

w godz.

………………………………………………………



od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r.

w godz.

………………………………………………………



od 10.08.2020 r. do 14.08.2020 r.

w godz.

………………………………………………………



od 17.08.2020 r. do 21.08.2020 r.

w godz.

………………………………………………………

 od 24.08.2020 r. do 28.08.2020 r.

w godz.

………………………………………………………

w godz.

Aktywnego

………………………………………………………
………………………………………………………
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§2
Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport zapewnia opiekę i wychowanie w okresie
wakacyjnym w zakresie przepisów Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze
rozporządzenia dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zasad jego organizacji
i nadzoru.
§3
1. W zamian za opiekę i wychowanie w okresie wakacyjnym, Rodzic/Opiekun Prawny
zobowiązuje się do regularnego uiszczenia opłaty za pobyt.
§4
1. Usługi świadczone w ramach uczestnictwa dziecka/uczestnika w wypoczynku letnim
w Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport są odpłatne. Opłata stała wynosi 390,00 zł
brutto tygodniowo, płatna gotówkowo. Kwota nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności
dziecka/uczestnika.
3. Opłata stała za pobyt dziecka/uczestnika w Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport,
w ramach wypoczynku letniego oraz wyżywienie, pobierana jest z góry każdego miesiąca.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
§5
Integralną częścią Umowy są Uchwały Zarządu Weldon Sp. z o.o., dotyczące organizacji
wypoczynku letniego oraz Regulamin i zasady uczestnictwa dziecka/uczestnika.
§6
1. Każda ze stron Umowy ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W udokumentowanych losowo przypadkach strony Umowy mają prawo rozwiązania Umowy
w terminie wcześniejszym.
§7
1.Grupa wakacyjna może liczyć od 6 do 25 dzieci.
2.Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport zapewnia opiekę dzieciom/uczestnikom przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w okresie trwania wypoczynku letniego, na warunkach
określonych w niniejszej Umowie.
3.Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do stałej współpracy z opiekunem, do monitorowania oraz
zapewnienia dziecku bezpieczeństwa przybycia na zajęcia i powrotu do domu.
4.W okresie wakacyjnym od lipca do sierpnia Centrum Aktywnego Wypoczynku funkcjonuje
w godzinach od 7.30 do 16.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Opieka nie jest
zapewniona w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy.
§8
1.W okresie organizowanego wypoczynku, Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport nie
odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren obiektu przez uczestnika, które uległy
zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób (w tym kradzieży).
2. Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport nie odpowiada za szkody wyrządzone przez
uczestnika, innemu uczestnikowi, jeżeli nie uchybiła obowiązkowi nadzoru.
3.Rodzice / Opiekunowie są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez uczestnika
w mieniu Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport lub w mieniu innego uczestnika, jeżeli
Centrum Aktywnego Wypoczynku Fun & Sport nie uchybiło obowiązkowi nadzoru nad
uczestnikami.
§9
1 Rodzic / Opiekun wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć oraz materiałów wideo zawierających
wizerunek uczestnika wypoczynku letniego na stronie internetowej Centrum Aktywnego
Wypoczynku Fun & Sport www.fun-sport.eu, w celach informacyjnych i promocyjnych.
2. Zgoda udzielana jest nieodpłatnie.
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§ 10
W sprawach
cywilnego.

nieuregulowanych

niniejszą

Umową

mają

zastosowanie

przepisy

Kodeksu

§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

…………………………………………………..
RODZICE/OPIEKUNOWIE

……………….…………….……………………
CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
FUN&SPORT

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90A.
2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na
adres Weldon Sp. z o.o. Brzezówka 90A; 39-102Brzezówka lub poprzez wiadomość pod adresem
email:dane.osobowe@weldon.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy – organizacja przyjęcia
urodzinowego.
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz
podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do
których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji
międzynarodowej;
6. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę, określony
będzie przez:
•
w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania
tych obowiązków przez Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji umowy,
a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
•
w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać
dane,
•

W zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Spółki - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego
przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.
7. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
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a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane do
realizacji celów wskazanych w pkt 3;
….............……....
PODPIS
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce moich
danych osobowych zamieszczonych w umowie w celu jej realizacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a
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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych załącznika informacyjnego zgodnie art. 13

ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąłem do wiadomości

….............……....
PODPIS
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania informacji marketingowych drogą
elektroniczną:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie
z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144
poz. 1204z zm.), przez Weldon Sp. z o.o.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych drogą telefonicznąmarketing bezpośredni:

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni polegający na telefonicznym lub za pomocą wiadomości
SMS przekazywaniu informacji marketingowych, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.), przez Weldon Sp. z o.o.
Klauzula zgody na korzystanie z usługi Newsletter:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, w celu korzystania z usługi „Newsletter” zgodnie
z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
nr 119, str. 1) prowadzonej przez Weldon Sp. z o.o.

Imię i nazwisko: ……………………………
Telefon: ……………………………………….
Email: ………………………………………….
Data i podpis………………………………………………………………
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