FUN & TRAVEL
UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
Sprzedawca:
KIDS FITNESS CLUB z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, wpisany do Rejestru
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług
Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod
numerem 2350, NIP:8381858929, REGON:369239175, tel. 784-516-154, adres e-mail:
stowarzyszeniekfc@gmail.com, strona www.kidsfitnessclub.pl
Bank: CREDIT AGRICOLE 82194010763189230400000000,
zwanym dalej „Organizatorem”, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Kalinę
Nowakowską.
INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH WŁAŚCIWOŚCI USŁUG TURYSTYCZNYCH:

Klient:
Nr Umowy: ………………………………………………………………………...

Imię Klienta : ……………………………………………………………………..

Nazwisko Klienta…………………………………………………………………..

1.Nazwa imprezy turystycznej: ……………………………………………

10. Liczba i rodzaj posiłków:…………………………………………………………………………………………………..

2. Miejsce pobytu: ………………………………………………………………

11. Szczegółowy program:…………………………………………………………………………………………………….

3. Trasa:………………………………………………………………………………… 12. Czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, przybliżona liczebność
Grupy: tak-…………osób.
4. Zbiórka:……………………….……………………………………………………… 13. Informacje o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności
ruchowej: pełna dostępność usług.
5. Termin i czas trwania imprezy:…………………………………………… 14. Informacje o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez
Podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji
ustnej: brak wymagań językowych.
6. Liczba noclegów zapewnianych w trakcie
15. Brak wymogów wynikających z przepisów paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz
imprezy turystycznej:……..
wymagań zdrowotnych dotyczącej udziału w imprezie turystycznej.
7. Rodzaj środka transportu…………………………………………………….. 16.Minimalna liczba osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła:…………………….
8. Położenie, rodzaj i kategoria obiektu zakwaterowania:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
9. Wyjazd:…………………………………………………………..
Organizator:
KIDS FITNESS CLUB, ul. Parkingowa 5/21, 96-300 Żyrardów , NIP 838-18-58-929 Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców
Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 2350, REGON:369239175, tel. 784-516-154, adres e-mail:
stowarzyszeniekfc@gmail.com, strona www.kidsfitnessclub.pl


Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:

Nazwisko:………………………….…………………………………

Imię: ………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: ………………………………………………….

Pesel: …………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania uczestnika:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………
Adres mailowy: …………………………………………………………………………….
 Integralną częścią Umowy są Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązujące w Kids Fitness Club ,Standardowy Formularz Informacyjny oraz Karta
Kwalifikacyjna Uczestnika Imprezy Turystycznej, stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
Warunki rezerwacji:

Cena imprezy turystycznej……………………………….zł/os (słownie…………………………………………………………………………………………………………………….)

Rabat……………………….Cena imprezy turystycznej po rabacie………………………………………(słownie…………………………………………………………………………..)

Zaliczka : ……………………………. (słownie…………………………………………………………………………………………….. …) płatna do dnia: ……………………………

Dopłata: ……………………………… (słownie………………………………………………………………………………………………..) płatna do dnia:……………………………
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Sposób zapłaty: gotówką, kartą w siedzibie Organizatora ul. Izy Zielińskiej 17 w Żyrardowie lub przelewem na konto firmowe: Bank: CREDIT
AGRICOLE 82194010763189230400000000 (w tytule należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i termin kolonii/obozu.

Niniejsza umowa jest prawnie i wzajemnie obowiązująca dla Klienta i Kids Fitness Club zgodnie z ustawą z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach
Turystycznych i Powiązanych Usługach Turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) dalej jako „Ustawa”.
Integralną częścią Umowy są Ogólne Warunki Uczestnictwa obowiązujące w Kids Fitness Club, Standardowy Formularz Informacyjny do Umów o Udział w
Imprezie Turystycznej oraz Karta Kwalifikacyjna.
Umowa generowana jest po dokonaniu przez Klienta wpłaty zaliczki za zarezerwowaną Imprezę. Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza że otrzymał
i zapoznał się z treścią Warunków Uczestnictwa, zakresem ubezpieczenia zawartego z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Przyokopowej 31; informacją o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy oraz Programem obozu
znajdującym się w Ofercie na stronie www.kidsfitnessclub.pl, który przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Jednocześnie potwierdza prawdziwość wszystkich
danych zawartych w niniejszej Umowie.
Niedopełnienie Warunków Uczestnictwa opisanych w pkt. 2.4, 2.5 ,2.6 jest jednoznaczne z zerwaniem umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane
zgodnie
z
Warunkami
Rezygnacji.
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i Kids Fitness Club umowy generalnej ubezpieczenia nr 517973 z dnia 22.06.2020 r. każdy
uczestnik imprezy turystycznej organizowanej przez Kids Fitness Club zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy
generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do wysokości 10 000 złotych. Klient
potwierdza , że deklaruje za siebie i za uczestnika imprezy, w imieniu którego dokonuje płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy o
świadczenie usług turystycznych otrzymał Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 16.02.2015 r zmienione aneksem nr 1z dnia 15.12.2015 r. , stanowiące
załącznik do niniejszej umowy.
Kids Fitness Club posiada zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności w postaci Gwarancji Ubezpieczeniowej zawartej w Signal Iduna Polska TU S.A. z
siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31, www.signal-iduna.pl . Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty
udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za
granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod
warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Organizator oświadcza że posiada gwarancję ubezpieczeniową, której kopia znajduje się na stronie
internetowej www.kidsfitnessclub.pl oraz w załączniku do Umowy.
Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej oraz obowiązany
do udzielenia pomocy Klientowi o której mowa w art. 52 Ustawy. Podstawa prawna umowy: art. 42 ustawy z dnia 24 listopada 2017r o Imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361) oraz przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Warszawie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w
rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiazywaniu sporów konsumenckich. Więcej informacji na www.wiih.org.pl . Na mocy
ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz ustawy o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych, Organizator został zobowiązany do udostępnienia informacji o platformie internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (dalej: Platforma ODR). W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś
Uczestnik (Konsument) będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna,
co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Uczestnika (Konsumenta) skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Organizator nie ma obowiązku korzystać z
alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Organizatora pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy
w w/w. sposób. Organizator nie uczestniczy aktualnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiązywania sporów. Wobec czego Klienci
Organizatora nie mogą korzystać z platformy ODR.
Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez Klienta z powodów
niezależnych od Kids Fitness Club, w szczególności poprzez niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, Kids Fitness
Club zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już
przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej.
Kids Fitness Club nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wskutek siły
wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą poczytuje się okoliczności, które powstały po zawarciu umowy, wskutek nieprzewidywalnych przez Strony
zdarzeń o charakterze zdarzeń nadzwyczajnych, zewnętrznych i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia, a w szczególności zdarzenia związane z
klęskami żywiołowymi, epidemią choroby, obligatoryjnym zamknięciem miejsca świadczącego na rzecz Organizatora usług zakwaterowania, wyżywienia
uczestników imprezy turystycznej, a także okoliczności związanych z oddziaływaniem sił przyrody (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, wyładowania
atmosferyczne, opady śniegu, wichury – np.: zerwanie linii energetycznych i brak prądu, itp.).
Postanowienia końcowe.
Klient podpisując niniejszą umowę potwierdza, że przed związaniem się Umową otrzymał i zapoznał się z treścią dokumentu Ogólnych Warunków
Uczestnictwa oraz dokumentem Standardowy Formularz Informacyjny do Umów o udział w imprezie turystycznej. Jednocześnie potwierdza prawdziwość
wszystkich danych zawartych w niniejszej Umowie.

………………………………….
podpis Klienta

..................................................................................
Data, miejscowość

…………………………………………………………..
podpis Organizatora
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych.
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pańskiego dziecka/podopiecznego jest Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie,
ul. Parkingowa 5/21 , 96-300 Żyrardów, reprezentowany przez Kalinę Nowakowską, Prezesa Zarządu Kids Fitness Club.
2.Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie,
ul. Parkingowa 5/21, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu:
stowarzyszeniekfc@gmai.com.
3.Administrator danych osobowych – Kids Fitness Club– przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, 96-300 Żyrardów;
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.4 z odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, 96-300 Żyrardów
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ww. Kids Fitness Club.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowości danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
-Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
-osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, 96-300
Żyrardów Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.
12. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………………
Czytelny podpis oświadczającego
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Ja niżej podpisany(a) ............................................................................................................................,
1. Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego w formie zdjęć i filmów, w szczególności w celu
zamieszczenia wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego – Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie, ul.
Parkingowa 5/21, 96-300 Żyrardów, reprezentowanym przez Kalinę Nowakowską, Prezesa Zarządu, w związku z zorganizowaną Imprezą Turystyczną przez
Upoważnionego Kids Fitness Club, w której bierze udział moje dziecko/podopieczny:
………………………………………………………………….………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
2. Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na
dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęć i filmów, niezbędnych do jego
rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu
Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.
Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.
3. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego Wizerunku, Upoważniony może w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
4. Udzielenie zgody wskazanej w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego oświadczenia następuje dobrowolnie i nieodpłatnie.
5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kids Fitness Club z siedzibą w Żyrardowie, ul. Parkingowa 5/21, 96-300
Żyrardów danych wizerunkowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
6. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) z późniejszymi zmianami oraz zgodnie
z Rozporządzenie 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 (RODO).

…………………………………………
Miejscowość i data

………………………………………………………………………
Czytelny podpis oświadczającego
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