UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
Nr………………
KLIENT (rodzic, opiekun uczestnika)
SPRZEDAWCA/ORGANIZATOR
Just Fun Judyta i Szymon Tobolscy s.c.
Ul. Kopernika 2/80
86-300 Grudziądz
Tel. 697448121 / 504177770 mail: kontakt@justfun.net.pl
NIP 8762486809
BANK :
MILLENNIUM
90 1470 0002 2023 2083 8000 0001

IMIĘ…………………………………………
NAZWISKO………………………………..
Nazwa i termin obozu:
Cena obozu:

Klient oświadcza, iż jest uprawnionym do zawarcia niniejszej umowy przedstawicielem ustawowym małoletniego Uczestnika:
(dane uczestnika)
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:
Pesel:
Adres zamieszkania uczestnika:
Adres zamieszkania rodziców/opiekunów:
Telefon rodziców/opiekunów:

Adres mailowy:

Miejsce imprezy: PIŁA MŁYN ośrodek PIŁA MŁYN
Program, transport i wyżywienie zgodnie z ofertą zamieszczoną na stronie www.justfun.net.pl, która jest integralną częścią umowy.
WARUNKI REZERWACJI
1.1 Wstępnej Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem panelu on-line dostępnego na stronie internetowej www.justfun.net.pl, osobiście lub
telefonicznie.
1.2 Rezerwacja Wstępna ważna jest 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
1.3 Potwierdzeniem Rezerwacji Wstępnej jest wpłacenie zaliczki w czasie 10 dni roboczych od zgłoszenia(brana jest pod uwagę data
zaksięgowania wpłaconej kwoty na koncie). Wartość zaliczki wynosi 300 zł
1.4 Klient przez Wstępną Rezerwację miejsca oraz dokonanie wpłaty
- potwierdza, że zapoznał się ze wzorem Umowy oraz, że wzór Umowy został mu doręczony przed
jej zawarciem
- potwierdza, że zapoznał się z wszelkimi informacjami dotyczącymi programu obozu oraz ze szczegółowymi informacjami
o obozie, które przyjmuje do wiadomości i akceptuje.
1.5 Dopełnieniem Rezerwacji Wstępnej jest dostarczenie mailem, pocztą, osobiście lub kurierem podpisanej
przez Rodzica/Opiekuna Umowy w dwóch egzemplarzach oraz podpisanego odręcznie oryginału Karty
Kwalifikacyjnej.
1.6 Wszystkie zmiany i uwagi dotyczące Rezerwacji oraz wyjazdu będą uwzględniane jedynie w momencie, gdy zgłaszane
są przez Rodziców lub Prawnych Opiekunów Uczestnika.
1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika na obóz z powodu dysfunkcji zdrowotnych dziecka,
które uniemożliwiają Organizatorowi zapewnienie dziecku właściwej opieki- w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie
zobowiązani są do powiadomienia Organizatora w momencie zgłoszenia na obóz o dysfunkcji dziecka i uzyskania zgody
na wyjazd.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Dane do przelewu:
Just Fun Judyta i Szymon Tobolscy s.c.
Ul. Kopernika 2/80
86-300 Grudziądz
MILLENNIUM 90 1470 0002 2023 2083 8000 0001
2.1 Pozostała część należności na obóz winna być uiszczona nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem obozu.
2.2 W przypadku rezerwacji miejsca później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia obozu, Klient jest zobowiązany wpłacić
100% ceny obozu w terminie określonym przez organizatora.
2.3 Wystawienie faktury za dany obóz może nastąpić w terminie najpóźniej 2 miesięcy od daty zakończenia imprezy.
WARUNKI REZYGNACJI
1. Zaliczka podlega zwrotowi tylko w przeciągu dwóch dni od jej wpłaty.
2. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej przez Uczestnika (z wyjątkiem punktu 1) z przyczyn niezależnych od JUST FUN,
w szczególności poprzez chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe zaliczka wpłacona na obóz nie podlega zwrotowi.
REALIZACJA OFERTY
3. 1 Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy UE 2015/2302

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo JUST
FUN Judyta i Szymon Tobolscy s.c. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo JUST FUN Judyta i Szymon Tobolscy S.C. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia
zwrotu Państwa wpłat i jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku gdy
przedsiębiorstwo JUST FUN Judyta i Szymon Tobolscy s.c. stało się niewypłacalne.
3. 2 Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
3. 3 Zawsze przynajmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
3. 4 Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu, lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki
3.5 Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli
jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec
organizatora jeżeli Klient powiadomi go pisemnie w terminie nie krótszym niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
3. 6 Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to

wyraźnie przewidziane w umowie, w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator zastrzega
sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednio koszty.
3.7 W przypadku, gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy,
powiadamia o tym Klienta, w takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji
zawiadomić czy
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy
3.8 Jeżeli Klient odstępuje od umowy ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń
3.9 W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z
bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez
ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą odliczając koszty faktycznie poniesione przez organizatora.
3.10 Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać
zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową,
co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty
za rozwiązanie.
3.11 Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania usług turystycznych.
3.12 Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
3.13 W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się
niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.
JUST FUN Judyta i Szymon Tobolscy s.c. wykupił w AXA – FUNDUSZ GWARANCYJNY zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach z własnym organem: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO, ul. Plac Teatralny 2 87 -100 Toruń.
3.14 JUST FUN jest odpowiedzialny za realizację imprezy turystycznej zgodną z programem zawartym na stronie www.justfun.net.pl
3.15 Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że nienależyte wykonanie umowy jest spowodowane
działaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonaniu usług, jeżeli tych działań lub zaniechać nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
siłą wyższą.
3.16 Wszystkie obozy oferowane przez JUST FUN są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty. Firma JUST FUN Judyta i Szymon
Tobolscy s.c. jest wpisana do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod numerem 368.
Wypoczynek Państwa dzieci zostanie zgłoszony do Kuratorium Oświaty przez firmę JUST FUN Szymon Tobolski.
3.17 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy Uczestników podczas pobytu na obozie lub
pozostawione przez Uczestników w środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika, lub osoby która mu
towarzyszyła.
Na obozach, rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za kradzieże, zgubienia i zniszczenia ww. rzeczy nie oddanych do depozytu.
Organizator zaleca zaniechanie zabierania przez Uczestników przedmiotów wartościowych jak PSP, tablety, drogie telefony komórkowe, oraz
ograniczenie zabierania wysokich kwot pieniędzy.
3.18 JUST FUN nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku jak i poza nim,
szczególnie w środkach transportu wyrządzonych zarówno JUST FUN jak i osobom trzecim.
3.19 W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z regulaminem, JUST FUN może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu.
3.20 W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających JUST FUN zastrzega sobie prawo badania
Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.
3.21 W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika z powodu wcześniejszego
wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego, równowartość części niewykorzystanych świadczeń odpowiadających wysokości kosztów
rzeczywiście poniesionych przez Organizatora nie będzie zwracana.
INFORMACJE DODATKOWE
5.1 Ubezpieczycielem uczestników jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie przy ul. al. Jana Pawła II 24.
Polisa NNW obowiązuje od dnia rozpoczęcia imprezy, do dnia jej zakończenia. Ubezpieczenie NNW wyjazdów krajowych nie obejmuje
świadczeń medycznych na terenie RP. W przypadku obywateli Polski świadczenia te są refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
5.2 Uczestnicy nie posiadający obywatelstwa Polskiego (brak nr. pesel) zobowiązani są do wykupienia we własnym zakresie Ubezpieczenia KL
na terenie RP lub posiadanie dokumentu upoważniającego do bezgotówkowego leczenia. W przypadku braku ubezpieczenia leczeniem zostaną
obciążeni Opiekunowie/Rodzice.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Klient oświadcza, iż w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Uczestnika został poinformowany o:
6.1 Został poinformowany, że administratorem danych osobowych Klienta oraz Uczestnika jest JUST FUN Judyta i Szymon Tobolscy s.c., ul.
Kopernika 2/80, 86-300 Grudziądz NIP 8762486809
6.2 Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika przetwarzane są przez organizatora w celu sprzedaży i świadczenia usług oferowanych przez JUST
FUN. Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika zostaną udostępnione towarzystwu ubezpieczeniowemu w zakresie koniecznym do objęcia
Uczestnika ubezpieczeniem na czas imprezy turystycznej organizowanej przez JUST FUN Judyta i Szymon Tobolscy. Podanie danych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usługi turystycznej. Klient ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
6.3 Podpisując Kartę Kwalifikacyjną, jak również podpisując Umowę, Klient w imieniu własnym oraz jak przedstawiciel ustawowy Uczestnika
wyraża zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/96/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych - RODO ) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oraz
mojego dziecka w zakresie imienia i nazwiska, imienia i nazwiska rodziców, adres zamieszkania lub pobytu dziecka i rodziców, data urodzenia,
pesel, adres poczty elektronicznej, nr telefonu rodziców, wizerunek dziecka, dane o stanie zdrowia, przez Just Fun Judyta i Szymon Tobolscy
z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kopernika 2/80 w celu realizacji umowy o świadczeniu usług turystycznych, przekazywania danych innym odbiorcom
oraz w celach marketingowych w tym zamieszczanie wizerunku na stronie internetowej, facebooku, instagramie, youtubie, plakatach i ulotkach
reklamowych, filmach oraz zdjęciach.
……………………………….

Data i podpis Klienta

………………….………

Data, miejscowość

……………………
JUST FUN

