
Umowa uczestnictwa w letnim obozie wyjazdowym
ENSO Karate,  2-9 lipca 2023, Gabrielnia

zawarta w Warszawie w dniu ….................................. roku, pomiędzy:

ENSO Maciej Kozak z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Niepodległości 73/51 02-626 Warszawa, 
NIP:5213376861, REGON:146274247, reprezentowanym przez: Maciej Kozak

zwanym dalej: „Organizatorem”

a

Imię i nazwisko Opiekuna Prawnego Uczestnika: ....................................................…………………….......

Adres: ..………………………………......................................................... Kod pocztowy: ..............................

Miejscowość: ………………................ Kontakt telefoniczny podczas trwania Obozu: ..............................

E-mail: ..............................

zwanego dalej: „Opiekunem Prawnym”

Dane Uczestnika:

Imię i nazwisko: ……………………..........…………………………………………………………………………………................

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

Data urodzenia: …...……………………………………………………………………………………………………...………………….

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  udział  Uczestnika  w  obozie  szkoleniowym
zorganizowanym przez Organizatora, odbywającym się w G.A. „Gabrielnia”, 26-200, Końskie,
zwanym  dalej:  „Obozem”.  Obóz  ma  charakter  prywatnego,  zamkniętego  szkolenia  w
dziedzinie Karate-dō Shitō-ryū, Karate sportowego, samoobrony, pierwszej pomocy, sztuki
walki  Kobudō  oraz  Batto-dō.   Podstawowym  celem  Obozu  jest  podnoszenie  poziomu
wyszkolenia i sprawności fizycznej poprzez treningi i zajęcia dodatkowe (wykłady, warsztaty,
filmy szkoleniowe, konsultacje).

2. Opiekun  Prawny  oświadcza,  że  wyraża  zgodę˛  na  uczestnictwo  Uczestnika  w  Obozie
określonym w ust.1. niniejszego paragrafu.

3. Obóz realizowany będzie przez Kadrę Obozu, w skład której wchodzą:
◦ Maciej Kozak,
◦ Agnieszka Kozak,
◦ Łukasz Matysik.

4. Obóz realizowany będzie w dniach od 2 do 9 lipca 2023 r. włącznie.



§ 2
[Obowiązki Stron]

1. Organizator  w ramach organizacji  Obozu zapewnia  m.in.:  nocleg,  wyżywienie,  szkolenie
i  Opiekę  Kadry  Obozu,  bilety  na  zorganizowane  w  ramach  Obozu  wyjścia,  egzamin  na
kolejny stopień szkoleniowy. Organizator nie zapewnia dojazdu na Obóz (do ośrodka G.A.
„Gabrielnia”, 26-200, Końskie).

2. Strony  zobowiązują  się  do  obopólnej  współpracy  w  celu  zapewnienia  maksymalnego
bezpieczeństwa i jak najlepszego wykorzystania czasu w trakcie trwania Obozu.

3. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu wykonania Umowy zgodnie z jej celem i treścią.
4. Opiekun  Prawny  zobowiązuje  się  do  wypełnienia  Karty  Uczestnika  Obozu  stanowiącej

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz oświadcza, iż podał wszelkie dane dotyczące stanu
zdrowia Uczestnika oraz przyjmowanych leków. Jeżeli Uczestnik stale zażywa leki lub stosuje
środki medyczne, Opiekun Prawny zobowiązany jest do zapewnienia ich posiadania przez
Uczestnika w czasie trwania Obozu.

5. Na podstawie  Załącznika  nr  1  do  niniejszej  Umowy Opiekun Prawny oświadcza,  iż  stan
zdrowia Uczestnika w pełni umożliwia udział w Obozie. Uczestnik nie cierpi na schorzenia
ani urazy, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. Nie istnieją również
żadne inne przeciwwskazania do udziału Uczestnika w Obozie.

6. Opiekun Prawny zobowiązuje  się  do  wyposażenia  Uczestnika  na  czas  Obozu w odzież  i
obuwie sportowe odpowiednie  ze  względu na rodzaj  dyscypliny  sportu  w tym strój  do
Karate i ochraniacze do kumite (minimum rękawice), strój sportowy do treningów fitness-
workout, strój na plażę, a także strój i obuwie na piesze wędrówki terenowe.

7. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnej i ważnej legitymacji szkolnej podczas
trwania Obozu.

8. Opiekun Prawny zobowiązany jest do dostarczenia Uczestnika na miejsce organizacji Obozu,
tj.  do G.A.  „Gabrielnia”,  26-200,  Końskie,  w dniu 02.07.2023,  w przedziale  godzinowym
12:00-13:00.

9. Opiekun Prawny zobowiązany jest do odebrania Uczestnika z miejsca organizacji Obozu, tj. z
G.A. „Gabrielnia”, 26-200, Końskie, w dniu 09.07.2023  w przedziale godzinowym 9:00-10:00.

10. Organizator za dodatkową opłatą może zorganizować przejazd Uczestnika na Obóz w dniu
02.07.2023 z Honbu Dōjō przy ul. Wołodyjowskiego 47a, 02-724 Warszawa,  oraz powrót
Uczestnika z Obozu w dniu 09.07.2023 do Honbu Dōjō przy ul. Wołodyjowskiego 47a, 02-
724 Warszawa. Opłata za przejazd będzie uiszczana dodatkowo, niezależnie od niniejszej
Umowy.  Wszelkie  informacje  dotyczące  dodatkowej  możliwości  transportu  Uczestnika
udzielane będą indywidualnie przez Organizatora.

11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Obozu stanowiącego Załącznik nr
2 do niniejszej Umowy. W przypadku niestosowania się Uczestnika do Regulaminu Obozu
Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z Obozu bez możliwości  zwrotu kosztów
oraz niewykorzystanych świadczeń Opiekunowi Prawnemu.

§ 3
[Cena i warunki płatności]

1. Udział  w  Obozie  jest  odpłatny,  a  wszelkie  płatności  wynikające  z  niniejszej  Umowy
dokonane zostaną przez Opiekuna Prawnego zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

2. Opiekun Prawny zobowiązuje się do uiszczenia Organizatorowi za organizację Obozu opłaty
w  wysokości  2000  złotych  brutto  (słownie:  dwa  tysiące  złotych  brutto),  w
nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2023, do godz. 23:59.



3. Na poczet kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Opiekun Prawny dokona
wpłaty  kwoty  w  wysokości  500  zł  brutto  (słownie:  pięćset  złotych  brutto)  tytułem
bezzwrotnego zadatku (dalej: „Zadatku”) w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej
Umowy.

4. Zawarcie niniejszej Umowy oraz wpłata Zadatku jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na Obozie.
5. Wszelkie płatności związane z uczestnictwem w Obozie winny być dokonywane na rachunek

bankowy Organizatora:
◦ odbiorca: ENSO Maciej Kozak
◦ numer konta: 40 1160 2202 0000 0002 2390 7803
◦ tytuł przelewu: Obóz wyjazdowy lato 2023 + imię i nazwisko Uczestnika.

6. Za  dzień  dokonania  płatności  przyjmuje  się  dzień  wpływu  należności  na  rachunek
bankowy Organizatora.

7. Brak  wpłaty  we  wskazanym  terminie  skutkować  będzie  możliwością  wypowiedzenia
niniejszej Umowy przez Organizatora w trybie natychmiastowym.

§ 4
[Odpowiedzialność]

1. Opiekun  Prawny  ponosi  odpowiedzialność  materialną  wobec  Organizatora  oraz  osób
trzecich za szkody wyrządzone z nieumyślnej i umyślnej winy Uczestnika zobowiązując się
do ich naprawienia bądź pokrycia wartości szkody w całości.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Uczestnika rzeczy osobistych w
szczególności  za  telefony komórkowe lub inny wartościowy sprzęt  oraz  ich eksploatację
przez innych uczestników Obozu.

3. Organizator  nie  odpowiada  za  niedogodności  zaistniałe  w  trakcie  trwania  Obozu,  które
powstały  wskutek  działania  przyczyn  od  niego  niezależnych  siły  wyższej,  tj.  warunki
atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki.

§ 5
[Obowiązywanie Umowy]

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron.
2. W przypadku rezygnacji Opiekuna Prawnego z udziału Uczestnika w Obozie, Organizatorowi

przysługuje  prawo  do  zatrzymania  wpłaconych  przez  Opiekuna  Prawnego  kwot  z
zastrzeżeniem następujących warunków:
a)  jeżeli  rezygnacja  Opiekuna Prawnego z  udziału  Uczestnika w Obozie  nastąpi  do dnia
  18.06.2023  r.  do  godz.  23:59  –  Organizator  dokona  zwrotu  kwoty  wpłaconej  przez
    Opiekuna Prawnego po uprzednim potrąceniu Zadatku określonego w § 3 ust 3. niniejszej
    Umowy wraz z równowartością poniesionych przez Organizatora kosztów podatkowych.
b)  jeżeli rezygnacja Opiekuna Prawnego z udziału Uczestnika w Obozie nastąpi w okresie  
    krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Obozu tj. po dniu 18.06.2023 r. po godz. 23:59
   Organizator uprawniony jest  do zachowania kwoty stanowiącej 50% kwoty wpłaconej
     Organizatorowi na rzecz realizacji Obozu. 

3. Opiekun Prawny oświadcza, że w pełni akceptuje warunki określone w § 5 ust. 2 Umowy.
4. Rezygnacja  Opiekuna Prawnego z udziału Uczestnika w Obozie powinna być wniesiona w

formie pisemnej i złożona u Organizatora. Za dzień rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia
rezygnacji w formie pisemnej do rąk własnych Organizatora. Organizator nie uznaje rezygnacji
złożonej drogą telefoniczną, przez SMS, komunikator internetowy lub media społecznościowe.
Formularz rezygnacji Opiekuna Prawnego z udziału Uczestnika w Obozie stanowi Załącznik nr 3.



5. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w
trakcie  jej  realizacji  i  usunięcie  Uczestnika  z  Obozu na  koszt  Opiekuna Prawnego,  jeżeli
Uczestnik:
a) nie przestrzega regulaminów obiektów i ośrodka z którego korzysta,
b) utrudnia przeprowadzenie Obozu,
c) działa ze szkodą dla innych uczestników i/lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia

                 własnego i/lub innych osób,
d) nie stosuje się do poleceń Kadry,
e) nie chce brać udziału w zajęciach,
f) nie stosuje się do Regulaminu Obozu stanowiącego Załącznik nr 2.

6. Wszelkie koszty logistyczne związane z usunięciem Uczestnika z Obozu w sytuacji określonej
powyżej ponosi Opiekun Prawny.

7. W przypadku usunięcia Uczestnika z Obozu Opiekunowi Prawnemu nie przysługuje zwrot
kosztów oraz niewykorzystanych świadczeń.

8. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Obozu w trakcie jego trwania Opiekunowi Prawnemu
nie przysługuje zwrot kosztów oraz niewykorzystanych świadczeń. 

§ 6
[Dane osobowe]

1. Opiekun Prawny wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb
realizacji  niniejszej Umowy zgodnie z Rozporządzeniem 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). 

§ 7
[Postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa  została  sporządzona  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla

każdej ze Stron.
3. Zmiany w niniejszej Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora.
5. Oświadczam iż znam, rozumiem oraz akceptuję Regulamin Obozu stanowiący Załącznik nr 2.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Karta Uczestnika Obozu
Załącznik nr 2: Regulamin Obozu
Załącznik nr 3: Formularz rezygnacji Opiekuna prawnego z udziału Uczestnika w Obozie

…………………………………………………….….........                                    …………………………………………………….…
                   (Opiekun Prawny)                                                                                  (Organizator)



Załącznik nr 1

KARTA UCZESTNIKA OBOZU
ENSO KARATE

2-9 lipca 2023
 G.A. „Gabrielnia”, 26-200, Końskie

imię i nazwisko uczestnika: …............................................................ PESEL:…......................................

adres: ....................................................................................................................................................

............................................................................................ telefon kontaktowy: …..............................

imiona i nazwisko Opiekuna Prawnego:* .............................................................................................

telefon kontaktowy do Opiekuna Prawnego:* .....................................................................................

informacje nt. stanu zdrowia, przyjmowanych leków, specjalnych potrzeb uczestnika:

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

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

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Uczestnika Obozu na
potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Uczestnika Obozu  zgodnie
z Rozporządzeniem 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). 

Data i podpis uczestnika/Opiekuna Prawnego: ….................................................................................

* dotyczy osób niepełnoletnich



Załącznik nr 2

REGULAMIN OBOZU
ENSO KARATE

2-9 lipca 2023
 G.A. „Gabrielnia”, 26-200, Końskie

1. Organizatorem  Obozu  jest  ENSO  Maciej  Kozak.  Obóz  ma  charakter  prywatnego,
zamkniętego szkolenia w dziedzinie Karate-dō Shitō-ryū, Karate sportowego, samoobrony,
pierwszej pomocy, sztuki walki Kobudō oraz Batto-dō.

2. Obóz nie jest imprezą turystyczną i nie jest zgłaszany do Kuratorium Oświaty.

3. Zgrupowanie ma charakter  obozu szkoleniowego,  jego celem jest  podnoszenie poziomu
wyszkolenia i sprawności fizycznej poprzez treningi i zajęcia dodatkowe (wykłady, warsztaty,
konsultacje).

4. Kadra Obozu:
◦ Maciej Kozak
◦ Agnieszka Kozak
◦ Łukasz Matysik

5. Każdy Uczestnik Obozu ma PRAWO DO:
a) pełnego wykorzystania programu Obozu,
b) wnoszenia własnych propozycji do programu Obozu,
c) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry Obozu,
d) poszanowania swoich poglądów i przekonań.

6. Każdy Uczestnik obozu ma OBOWIĄZEK:
a) przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów),
b) zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania,
c) brania czynnego udziału w zajęciach,
d) wykonywania poleceń kadry Obozu,
e) bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom podczas zajęć, wyjść  
     na atrakcje i wędrówek pieszych.
f) okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz kadry,
g) dbania  o  wyposażenie  i  sprzęt.  Za  każdą  wyrządzoną  przez  uczestnika  szkodę
   odpowiedzialność  finansową  ponoszą  rodzice  /  Opiekunowie  Prawni  (w  przypadku
       uczestnika niepełnoletniego).

7. Uczestnikom Obozu ZABRANIA SIĘ:
a) samowolnego opuszczania terenu ośrodka „Gabrielnia” , oddalania się od grupy zarówno 
    podczas zajęć, jak i czasu wolnego,
b) posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania
     i zażywania środków odurzających,
c) noszenia  przy  sobie  przyborów  do  rozniecania  ognia,  posiadania  przedmiotów
  łatwopalnych,  ostrych  (np.  noży),  materiałów  pirotechnicznych  i  innych  zagrażających
    bezpieczeństwu innych uczestników,
d) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
e) przywłaszczania cudzych rzeczy,
f) wykonywania wszelkich czynności niezgodnych z przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi.



8. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
a) nagana udzielona przez kadrę,
b) nakaz wykonania dodatkowych ćwiczeń fizycznych, prac i/lub obowiązków,
c) usunięcie z Obozu na koszt Opiekuna Prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich).

9. W  przypadku  usunięcia  z  Obozu,  uczestnikowi  (lub  jego  Opiekunom  Prawnym,
w  przypadku  uczestnika  niepełnoletniego)  nie  będzie  przysługiwał  zwrot  kosztów
i niewykorzystanych świadczeń.

Oświadczam, iż znam, rozumiem, akceptuję i  zobowiązuje się przestrzegać regulaminu Obozu
ENSO Karate odbywającego się w dniach 2-9 lipca 2023 roku.

…............................................................................................................................................................
(miejscowość, data i podpis uczestnika Obozu)

…............................................................................................................................................................
(miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego)



Załącznik nr 3

FORMULARZ REZYGNACJI OPIEKUNA PRAWNEGO Z UDZIAŁU UCZESTNIKA
W OBOZIE ENSO KARATE ODBYWAJĄCEGO SIĘ W DNIACH 2-9 LIPCA 2023 ROKU.

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………..………………………………………............….

Opiekun Prawny Uczestnika ……………………………………………………………………...………………….………...........

niniejszym oświadczam o rezygnacji Uczestnika ……………………………………………….……………………..........
z udziału w Obozie ENSO KARATE odbywającego się w dniach 2-9 lipca 2023 roku.

…............................................................................................................................................................
(miejscowość, data i podpis opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego)


