
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KURSU: …………………………………………………… 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI NA OBOZIE JĘZYKOWYM W BOCHEŃCU: 

1. Organizator obozu: 

 

Gareth’s School  Gareth McKinney 

25-355 Kielce, ul. Zagórska 10/3.  

Tel. 792 492 555 

e-mail: biuro@gareth.pl 

www.gareth.pl 

 

2. Kierownik obozu: Gareth McKinney tel. 781 675 777.  

 

3. Miejsce organizacji obozu: OŚRODEK WCZASOWY „WIERNA” BOCHENIEC 55B,  

TEL. 41 385 53 61 

 

4. Data rozpoczęcia i zakończenia obozu: 26.06 – 02.07.2021r. 

 

5. Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie.  

 

Prosimy o przywiezienie dzieci w dniu 26.06.2021r.(sobota) w godz. 10:00 - 11:00 i 

punktualne odebranie 02.07.2021. (piątek) w godz. 15:00 - 16:00. 

 

6. Cena obozu:  

 

 Opcja I: 1299,00 zł. 

 Opcja II: 1399,00 zł. 

 Opcja III:1499,00 zł.  

 

7. Rabaty: 

 

 Dla słuchaczy Gareth’s School dajemy 65 zł zniżki; 

 Dla osoby, która poleci nowego uczestnika niebędącego słuchaczem Gareth’s School  

proponujemy zniżkę w wysokości 40 zł. 

 Dla osoby poleconej oferujemy zniżkę w wysokości 40 zł 

 Dla osoby poleconej, która jednocześnie zaprosi kolejnego uczestnika oferujemy zniżkę w 

wysokości 80 zł.  

 

O wyborze powyższych opcji  płatności i wysokości rabatu decyduje data rezerwacji, wpłata 

zaliczki oraz ustalenia wysokości rabatu z biurem szkoły. Wpłaty dokonujemy na konto lub 

w biurze szkoły.  

 

8. Podstawą utrzymania rezerwacji miejsca jest wpłacenie zaliczki w wysokości: 

 

 Opcja I 1299: I rata - 400,00 zł. - rezerwacja do 31.03.2021 i wpłata zaliczki do 

09.04.2021r. / II rata - 399,00 zł - do 07.05.2021 / III rata – 500,00 zł. do 

11.06.2021r., lub bon turystyczny, bezpośrednio w ośrodku wypoczynkowym. 

 Opcja II 1399: I rata - 400,00 zł. - rezerwacja do 30.04.2021 i wpłata zaliczki do 

30.04.2021r. / II rata - 499,00 zł - do 21.05.2021 / III rata – 500,00 zł. do 

11.06.2021r., lub bon turystyczny, bezpośrednio w ośrodku wypoczynkowym. 

 Opcja III 1499: I rata - 500,00 zł. - rezerwacja po 30.04.2021, wpłata zaliczki do 

14.05.2021r. / II rata - 499,00 zł - do 31.05.2021 / III rata – 500,00 zł do 

11.06.2021r., lub bon turystyczny, bezpośrednio w ośrodku wypoczynkowym.  

 

9. Bon turystyczny w wysokości 500,00 zł. realizujemy bezpośrednio w ośrodku 

wypoczynkowym. Ośrodek jest zobowiązany do wystawienia faktury na osobę która będzie 

realizowała bon. 

 

10. Osoby korzystające z dofinansowania obozu dziecka, prosimy o podanie dokładnych 

danych do wystawienia rachunku w dniu wpłaty lub przed wykonaniem przelewu, ponieważ 

wpływ zarówno gotówkowy jak i przelewowy jest księgowany w miesiącu wpłaty.  

 

Numer konta: mBank 98 1140 2004 0000 3102 7910 1403 

mailto:biuro@gareth.pl
http://www.gareth.pl/


 

11. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z obozu (np. z powodu choroby lub innych przyczyn 

niezależnych od Organizatora), organizator nie będzie zobowiązany zwrócić uczestnikowi poniesionych 

kosztów.  

12. Organizator nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, jeżeli Uczestnik w chwili rezygnacji wskaże 

osobę spełniającą warunki udziału w obozie i osoba ta przejmie warunki uczestnictwa i płatności. 

13. W przypadku skrócenia pobytu dziecka na obozie (z jakiegokolwiek powodu), nie przysługuje zwrot 

pieniędzy. 

 

14. W przypadku całkowitego lockdownu branży noclegowej, zaliczka, zadatek podlegają zwrotowi.  

 

15. Oddając Dziecko na obóz w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma istnienia 

czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19. W przypadku zachorowania nie będę wnosił 

skarg i zażaleń. 

16. Uczestnicy obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia 

rozpoczęcia do dnia zakończenia obozu.  

17. Organizator zgłasza organizacje wypoczynku w Kuratorium. Rejestr będzie dostępny na stronie 

MEN w bazie wypoczynku ( http://wypoczynek.men.gov.pl) 

18. Proszę nie brać niepotrzebnych rzeczy wartościowych i nie zostawiać ich bez opieki.  Organizator 

nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe i rzeczy Uczestników pozostawione 

podczas pobytu na obozie lub w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zagubione lub 

zniszczone z winy Uczestnika. Na obozach ze względu na ich specyfikę rzeczy cenne, wartościowe oraz 

pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

kradzieże, zgubienie i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu z winy Uczestnika. 

 

19. Telefony będą znajdować się u wychowawców. Godziny telefonów do dzieci zostaną podane przez 

opiekunów. 

 

20. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10.06.2020 o godz. 16.30 w siedzibie szkoły Gareth’s 

School mieszczącej się przy ul. przy Zagórskiej 10/3 w Kielcach, piętro pierwsze.  

 Na spotkanie proszę dostarczyć „Kartę Kwalifikacyjną” uczestnika wypoczynku. 

 

21. WAŻNE: Informacja o stanie zdrowia dziecka i lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje 

należy przekazać opiekunowi wraz z przyklejoną do opakowania kartką zawierającą imię i 

nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku. 

 

 

22. Sugerowana kwota kieszonkowego ok. 60 zł. Prosimy aby kieszonkowe było w drobnych najlepiej 

po 5zł. Opiekunowie będą przechowywać i wydawać uczestnikom w razie potrzeby. 

23. Ze względu na różnorodność zabaw wieczornych organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia 

ciszy nocnej później niż o godz. 22:00.  

24. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie obozu w przypadku niekorzystnych 

warunków pogodowych. Program oraz pełna oferta dostępna na stronie szkoły (www.gareth.pl). 

25. Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu obozu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

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

Data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna.  

  



 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1. administratorem danych osobowych uczniów jest Gareth’s School, 
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kursu języka angielskiego, 
3. dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez 

okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu 
nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych, podatkowych i archiwizacyjnych,  

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

5. każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

6. uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na realizację niniejszej umowy 
8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - biuro@gareth.pl 

 
 
 
 
 

______________________ 
 

Podpis 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych 

wizerunkowych mojego dziecka do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w 
przestrzeni publicznej i w mediach m.in. na stronie Facebook oraz stronie www Gareth’s School. 
 
 
 
 
 

______________________ 
 

Podpis 

 
 
* niepotrzebne skreślić 



REGULAMIN  OBOZU JĘZYKOWEGO: 

1. Uczestnik obozu jest zobowiązany do: 

 bycia pogodnym i uśmiechniętym,  

 aktywnie wypoczywać i pozwolić wypoczywać innym,  

 odnosić się z życzliwością i szacunkiem do innych uczestników obozu oraz wychowawców,  

 przestrzegać godzin zajęć i posiłków 

 dbać o porządek i higieną osobistą,  

 szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się na terenie ośrodka  

 podczas zajęć słuchać poleceń wychowawcy 

 pozostawiać miejsca zakwaterowania i żywienia w należytym porządku  

 być punktualnym i chętnym do współpracy 

 przestrzegać godzin ciszy nocnej -po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza swoim 
pokojem bez zgody  opiekuna 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa zachowywania się na terenie ośrodka  

2. Obozowicz ma prawo:  

 przestrzegać harmonogramu dnia, punktualnie stawiać się na spotkania,  

 aktywnie brać udział we wszystkich zajęciach i imprezach obozowych,  

 zwracać się ze swoimi problemami do swojego wychowawcy,  

3. Obozowicz nie ma prawa:  

 dokuczać innym i zakłócać ich prawa do wypoczynku.  

 zabierać na zajęcia i używać podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych 
przedmiotów  

 opuszczać teren obozu bez wiedzy swojego wychowawcy,   

 
4. Za swoje zachowanie i postawę obozowicz może zostać nagrodzony lub ukarany stosownie do zasług i 
win.  
 
5. Rodzice(Opiekunowie) ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez 
Uczestnika podczas pobytu w ośrodku lub poza nim jak i osobom trzecim. 
 
6. Uczestnik jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z 
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 
 
7. W przypadku naruszenia Regulaminu obozu lub zachowania się Uczestnika w sposób uniemożliwiający 
dalszy pobyt na obozie, Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takim 
przypadku Rodzic lub prawny opiekun jest zobowiązany w ciągu 24 godzin (od powiadomienia), do 
zabrania uczestnika z obozu na własny koszt. 

8. Uczestnicy obozu mogą być filmowani i fotografowani podczas zajęć przez cały czas trwania obozu a 
materiały te w postaci zdjęć, filmów mogą zostać użyte jako materiał szkoleniowy lub promocyjny w 
Gareth’s School. 

9. Zdjęcia oraz filmy będą udostępniane Państwu do pobrania na stronach Gareth’s School po zakończeniu 
obozu (www.gareth.pl). 

10. Podpisem pod niniejszym regulaminem Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich 
danych osobowych, w zbiorach danych prowadzonych przez Gareth’s School oraz ich wykorzystanie do 
celów marketingowych firmy. 
 

………………………………………………………………. 

Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 



W BAGAŻU DZIECKA POWINNY SIĘ ZNALEŹĆ: 

Ubranie: 

 nieprzemakalna kurtka, 

 sandały, buty sportowe,  

 nakrycie głowy, 

 bielizna na każdy dzień pobytu, 

 ubranie na ciepłą (z krótkim rękawem) i zimną pogodę, 

 strój kąpielowy, 

 klapki basenowe. 

Kosmetyki i środki higieny osobistej: 

 pasta i szczoteczka do zębów, mydło, 

 szampon (najlepiej w saszetkach), 

 duży ręcznik kąpielowy i dwa małe ręczniki, 

 grzebień, 

 chusteczki higieniczne, 

 krem z filtrem UV, 

 spray przeciw komarom. 

Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
pobytu na wypoczynku: 

 maseczki, 

 rękawiczki, 

 osobiste środki dezynfekujące. 

Ponadto: 

 piórnik, 

 akcesoria do pokazu mody (dziewczynki) i pokazu talentów, 

 strój na bal przebierańców 

 Skarpetki antypoślizgowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Zgoda rodziców na wycieczki i pobyt w parkach rozrywki. 
 

Jako prawny opiekun …………………………………………………………………….,wyrażam zgodę/ 
 
 nie wyrażam zgody* na  wyjazd i udział mojego dziecka …………………………………………………   
 
……………………………………………………………………………….. w poniższych parkach rozrywki, które 
  
odbędą się w czasie trwania obozu Sunny Camp w okresie od  26.06.2021 do 02.07.2021: 
 ` 

 w parku trampolin FlySky:      wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 w parku linowym:                                                                 wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 
 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ……………………………………………………………………………………. 
 
NUMER TELEFONU ………………………………………………………………………………………………… 
 
DATA I PODPIS ………………………………………………………………………………………………………                                                                                                   
 
* niepotrzebne skreślić 

 
Pakiet obowiązkowych dokumentów: 

1. WARUNKI UCZESTNICTWA I PLATNOŚCI NA OBOZIE JĘZYKOWYM W BOCHEŃCU. 
2. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU. 
3. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA COVID 19(wypełniamy i dostarczamy w dniu przywozu 

dziecka) 
4. WYTYCZNE MEN-U DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW WYPOCZYNKU. 


