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KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 
  

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU: 

1. Forma wypoczynku (zaznaczyć znakiem X)

  kolonia  

  zimowisko  

  obóz  

  biwak 

  półkolonia  

  inna forma wypoczynku (podać formę)……………….
 

 

2. Termin wypoczynku 26.06.2021 – 7.07.2021 

3. Adres wypoczynku: Pensjonat Szafir ul Zuchów 50, 84-120 Władysławowo 

 
…………………….                                          ………………………………………………. 
(miejscowość, data)                                                                       (podpis organizatora wypoczynku)  
 
 

II.    INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 

 
1. Imię (imiona) i nazwisko.............................................................................................................................. 

 
2. Imiona i nazwiska rodziców........................................................................................................................ 

 
3. Data urodzenia............................................................................................................................................ 

 
4. Adres zamieszkania.................................................................................................................................... 

 
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców.................................................................................. 

 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika 
wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o 
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. 
na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, 
czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) 

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

.......................................................................................................................................................................... 
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym 

wpisem szczepień):  
tężec ........................................... 
błonica ..........................................  

dur ................................................... 
inne ........................................................  

 
 oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku …………………………………………………. 
 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE 
MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W 
PLACÓWCE WYPOCZYNKU 
 
...........................                                     ......................................................................................... 

       (data)                                                       (podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych) 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 
niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z 



2 
 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. 
zm.)).  

 
………………..                                    ……………………………………………………………… 
(data)                                                                             (podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

9. Oświadczenie rodziców. 

Niniejszym oświadczam, że w razie zagrożenia życia mojego dziecka  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

 

……………….............……                                 …..….......……………………...................... 

      (miejscowość, data)                                       (podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych) 

III. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU  

Postanawia się (zaznaczyć znakiem X) 

  zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek  

  odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 
...................................................................................................................................................................  
 

 
………………….                                                     ……………………………………. 
(data)                                                                                                      (podpis organizatora wypoczynku)  
 

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 

MIEJSCU WYPOCZYNKU 

Uczestnik przebywał 

....................................................................................................................................................
(adres miejsca wypoczynku)  

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ....................................... do dnia (dzień, miesiąc, rok)…………………………………. 

…………………….                                                               …………………………………… 

 (data)                                                                                            (podpis kierownika wypoczynku)  

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W 

CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE 

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

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

................................                            …......................................................... 

  (miejscowość, data)                                                                (podpis kierownika wypoczynku) 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA 

WYPOCZYNKU 

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

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

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

(miejscowość, data)                                                     (podpis wychowawcy wypoczynku) 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE PRZEZ  

CDSPORT DANYCH OSOBOWYCH  

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)  

 

WYRAŻAM  ZGODĘ 

 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców przez  

 

CDSport Sp. z o.o. 
 

w związku z WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĄ OBOZU Władysławowo 2021 dla  MŁODZIEŻY 

( Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Sanepid,inne).  

 

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego i dziecka przez  

CDSport Sp. z o.o. do promowania działań związanych z organizacją i popularyzacją imprezy poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.) w internecie, portalach 

społecznościowych (Facebook, Instagram, Snapchat) oraz na stronie www.cdsport.pl 

 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

…………………..                                                                 ……………………. ……………………………………………………. 

       Data                                                                             podpis obojga rodziców lub opiekunów prawnych        
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ZGŁOSZENIE - UMOWA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ   

 

Zawarta dnia  …………...................................................w Krakowie pomiędzy: 

CDSport Sp. z o.o. , ul. Chełmońskiego 108A/83, 31-340 Kraków, NIP 9452234439 

zwanym dalej CDSport                                                    

a................................................................................................................legitymujący się dowodem o  

/imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego/ 

nr…………................................................. 

zamieszkały przy ul. ……………………..………………..………………………………w................………………………… 

Telefon:.....................................................................email……………...................................................................... 

RODZAJ IMPREZY:   obóz CDSport we Władysławowie 

TERMIN: 26.06.2021 - 7.07.2021       CENA: 2199 zł 

MIEJSCE POBYTU:     Pensjonat Szafir, ul. Zuchów 50, 84-120 Władysławowo 

I rata w wysokoś  ci : 600zł   płatna przy zapisie    II rata w wysokości: 1599 zł na 20 dni przed wyjazdem 

Dodatkowe świadczenia:  szkolenie windsurfingu – za dopłatą 400 zł 

Szczegółowy wykaz świadczeń zawartych w cenie oraz świadczeń nie objętych ceną zawiera “Oferta 

turystyczna” przedstawiona na stronie internetowej firmy www.CDSport.pl. 

Warunki uczestnictwa w imprezie, w szczególności okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, 

sposób i termin zgłaszania reklamacji, zasady odstąpienia od umowy i zasady odpowiedzialności Stron, 

określają „Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez CDSport”, stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Klient oświadcza, że jego stan zdrowia uczestnika imprezy turystycznej pozwala na uczestnictwo w imprezie 

oraz że zapoznał się z programem imprezy oraz warunkami uczestnictwa i akceptuje je. 

Organizator zawarł na rzecz Klienta umowy ubezpieczenia w  PZU SA 

Ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia do kwoty 120 000 oraz koszty następstw nieszczęśliwych wypadków 

do kwoty 10 000. 

Minimalna liczba uczestników, przy której impreza będzie realizowana wynosi 40 osób. 

Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu 

niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 10 dni przed imprezą. 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 29.08.1997 r.o 

usługach turystycznych oraz z Kodeksu Cywilnego. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Do umowy 

załączono: „Warunki i regulamin uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez CDSport” – 

załącznik nr1 oraz “Ofertę turystyczną” ze strony www.CDSport.pl 

Organizator        Klient         
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REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA OBOZU Władysławowo 2021      

§ 1 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

1. Każdy uczestnik składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie  zobowiązuje się do 
przestrzegania niniejszego regulaminu.  

2. Organizatorem obozu jest CDSport Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 108A/83, 31-340 Kraków, 
zwane w dalszej części CDSport),  jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach 
turystycznych z dnia 24.11.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do Rejestru 
Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod  
numerem Z/22/2020 

3. Prawa i obowiązki Klientów oraz CDSport określają: "Zgłoszenie - umowa udziału w imprezie 
turystycznej" zwana dalej Umową, „Warunki uczestnictwa" stanowiące załącznik nr 1 do tej 
Umowy oraz informacje szczegółowe zawarte w ofercie. Zostały one wydane w oparciu o 
Kodeks Cywilny oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. 

4. CDSport zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w ofercie 
imprezy turystycznej. 

5. CDSport  oświadcza, że posiada Ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością 
wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych EUROPA. 
Załącznikiem do umowy udziału w imprezie turystycznej jest gwarancja ubezpieczeniowa GT 
293/2020. 

6. Uczestnicy imprez organizowanych przez CDSport są ubezpieczeni w PZU SA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń SA. 

7. Nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie 
turystycznej. 

8. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, odbywa się tylko w granicach polisy  
ubezpieczeniowej, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym. 

9. Przy terminowej wpłacie koszt  wynosi 100% ustalonej ceny dla konkretnego obozu. Za 
terminową wpłatę rozumie się datę do jednego miesiąca przed rozpoczęciem obozu.  
PO tym terminie koszt wynosi 110 % ustalonej ceny dla konkretnego obozu. 

10. Dokumenty, które należy dostarczyć w celu rezerwacji miejsca: 
A) Zgłoszenie 

B) Podpisany na każdej stronie regulamin obozów CDSport 

C) Rzetelnie wypełniona Karta kwalifikacyjna z podpisami obojga rodziców/opiekunów 

 (Osoba wypełniająca Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika jest zobowiązana do  podania 

wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania dziecka oraz jego zdrowia) 

11. W razie rezygnacji zadatek  jest BEZZWROTNY, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I TERMIN 
REZYGNACJI UCZESTNIKA 

12. Żadne opłaty nie mogą być przepisane na osoby trzecie. 
13. TERMINY OPŁAT: 

BEZZWROTNY Zadatek płatny wraz ze zgłoszeniem jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.  

Pozostały koszt obozu do jednego miesiąca przed rozpoczęciem obozu. Po tym terminie koszt 

wynosi 110 % ustalonej ceny dla konkretnego obozu. 

Numer konta, na które należy dokonywać opłat na CDSport Sp. z o.o. , ul. Chełmońskiego 108A/83, 31-

340 Kraków za obóz Władysławowo: 45116022020000000461348775 (Millenium) 

14. Informujemy, że o udziale w obozie decyduje kolejno maili zwrotny z informacją o wolnym 
miejscu, wpłata zadatku.                                                                                                                                                                                                     
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15. Informujemy, że rachunki za obóz wystawiane są do miesiąca czasu po zakończeniu obozu. 
Przy czym o potrzebie wystawienia rachunku należy poinformować przy wpłacie zadatku. 

16. Jest możliwość opłaty całości  we wcześniejszym terminie. 
17. W obozie mogą uczestniczyć dzieci od lat 6 i młodzież za zgodą prawnych opiekunów oraz 

osoby dorosłe. 
18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli realizacja zostanie utrudniona lub 

niemożliwa lub w przypadku braku minimalnej ilości zgłoszeń. W takim przypadku wszystkie 
opłaty zostaną uczestnikowi zwrócone. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia obozu do innego ośrodka jeżeli liczba 
uczestników przewyższy oczekiwaną lub z innych przyczyn.  
O wszelkich zmianach w regulaminie Organizator ma obowiązek poinformować Uczestnika 

niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.  

Nie zgłoszenie rezygnacji w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, uważane jest 

za akceptację warunków zmienionego regulaminu. 

20. Rezygnując z uczestnictwa w imprezie uczestnik zobowiązany jest zapłacić opłatę 
manipulacyjną od opłaty CAŁKOWITEJ za uczestnika  w wysokości: 
35% ceny obozu - przy rezygnacji zgłoszonej od 60 do 50 dnia włącznie przed terminem 
wyjazdu  
50% ceny obozu- przy rezygnacji zgłoszonej od 49 do 40 dnia włącznie przed terminem 
wyjazdu 
65% ceny obozu- przy rezygnacji zgłoszonej od 39 do 30 dnia włącznie przed terminem 
wyjazdu 
80% ceny obozu- przy rezygnacji zgłoszonej od 29 do 7 dni włącznie przed terminem wyjazdu 
90% ceny obozu– przy rezygnacji zgłoszonej od 6 do 2 dni włącznie przed terminem wyjazdu 

21. Z dniem rozpoczęcia obozu ŻADNA kwota nie zostanie zwrócona. 
22. Rezygnacja z uczestnictwa w obozie może nastąpić jedynie w formie pisemnego 

oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez 
organizatora. 

23. Uczestnik ma obowiązek zapłacić opłatę manipulacyjna także w przypadkach rezygnacji z 
imprezy z następujących przyczyn nie leżących po stronie Organizatora: 
- niedotrzymanie przez Uczestnika określonych przez organizatora terminów uzupełnienia 
wpłat i dostarczenia dokumentów, 
- choroby i innych wypadków losowych, 
- nieprzybycia na zbiórkę na miejsce wyjazdu zbiorowym środkiem transportu, nie zgłoszenie 
się w miejscu obozu do organizatora. 

24. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń 
/np. spóźnienie się na oficjalne rozpoczęcie obozu, skrócenie pobytu/ 

25. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: 
warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji. 

26. Organizator, kierownik, ani żaden z opiekunów nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane 
polisą Ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę. 

27. Organizator, kierownik, ani żaden z opiekunów nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na 
zdrowiu spowodowany uczestnictwem w zajęciach sportowych, jeśli powstał on w wyniku 
zatajenia informacji o wadach wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach uczestnika. 

28. Opiekun dziecka pokrywa wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego lub 
opóźnionego odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki. 

29. Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z miejsca zbiórki w ustalonym terminie. 
W innym wypadku kierownik obozu postępuje według obowiązującego prawa. 

30. Opiekun dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu 
tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą. 
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31. Za szkody spowodowane przez uczestników odpowiadają finansowo ich prawni opiekunowie. 
W przypadku nie wykrycia sprawcy szkody, koszty pokrywają wszyscy uczestnicy obozu 

32. Uczestnik musi w czasie obozu posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument 
tożsamości. 

33. Organizator nie będzie honorował tzw. strat moralnych poniesionych przez klienta w 
przypadku odwołania imprezy. 

34. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste Uczestnika. 
35. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy uczestnictwa bez podania 

przyczyn. 
36. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia uczestnika, nie podając przyczyn. 
37. Uczestnikom, którzy docierają na miejsce pobytu środkiem transportu innym niż ten, który 

wybrał organizator nie przysługuje żadna zniżka. 
§  2 

OBOWIĄZKI 

Uczestnik obozu ma obowiązek: 

1. Przestrzegania programu obozu stworzonego przez organizatorów i  całkowitego w nim 
uczestniczenia. 

2. Przestrzegania harmonogramu posiłków i punktualnego stawiania się na zbiórki. 
3.           Przestrzegania norm ,,kulturalnego zachowania’’ w stosunku do opiekunów, 

instruktorów, pracowników i obsługi ośrodka oraz uczestników obozu 

4.          Wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów oraz kierownika 

zgrupowania i stosowania się do zasad niniejszego regulaminu oraz wszelkich 

przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie w 

tym min. regulaminu kąpielisk, regulaminu przeciw pożarowego , regulaminu 

ośrodka. 

5.  Przestrzegania zasad poruszania się na drogach. 
6.  Utrzymywania porządku w pokojach, w miejscach prowadzenia zajęć i innych miejscach 

pobytu podczas zgrupowania oraz dbania o powierzone mienie. 

   7.  Przestrzegania właściwego zachowania się w czasie drogi na posiłki i w jadalni 

     8.  Przestrzegania higieny osobistej. 

9. Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów na terenie placówki, przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, a w razie zauważenia sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia 

natychmiastowego  poinformowania wychowawcy. 

10.  Powiadomienia  wychowawcy  o złym stanie zdrowia, kontuzji  lub o jakichkolwiek 

dolegliwościach zdrowotnych , a wypadku wystąpienia dolegliwości podczas zajęć tanecznych 

powiadomienia instruktora pod rygorem wykluczenia z obozu. 

  11.  Przestrzegania godzin „ciszy nocnej” obowiązującej w miejscu zakwaterowania i ustalonych 

przez kierownika placówki. 

       12.  Dbania o dobre imię CDSport  i reprezentowania postawy godnej sportowca 

       13.  Obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu 

       14.Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wartościowe przedmioty i pieniądze, w których 

jest posiadaniu. Organizator nie odpowiada za skradziony, zgubiony lub zniszczony bagaż 

uczestnika oraz inne wartościowe przedmioty. 
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§ 3 

PRAWA 

Uczestnik obozu ma prawo: 

1. Zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi obozu wnioski dotyczące pobytu w placówce 
wypoczynku 

2. Korzystać z sal i urządzeń do ćwiczeń jedynie za zgodą i w obecności instruktora. 
3. Korzystania z kąpieliska za zgodą i pod opieką opiekuna. 
4. Opuścić miejsce obozu jedynie po złożeniu pisemnego oświadczenia przez opiekunów 

prawnych. 
5. Uczestnicy obozu pobierają i oddają sprzęt do zajęć za zgodą swojego instruktora i 

pracownika wypożyczalni. 
§ 4 

UCZESTNIKOM ZABRANIA SIĘ 

1. Samowolnego rozpalania ognisk. 
2. Samowolnego  korzystania z kąpieliska. 
3. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka bez opiekuna  
4. Nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody opiekuna 

pod rygorem usunięcia z listy uczestników obozu bez zwrotu jakichkolwiek opłat. 
5. Pod rygorem usunięcia z listy uczestników obozu bez zwrotu jakichkolwiek opłat zabrania się 

również: spożywania i posiadania alkoholu, palenia i posiadania papierosów, przyjmowania i 
posiadania narkotyków, zażywania i posiadania leków bez konsultacji z lekarzem i 
kierownikiem obozu. 

6. Zabrania się opuszczania pokojów po ciszy nocnej. 
7. Zabrania się używania wulgarnego słownictwa 

 

 

 

§ 5 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE: 

 

1.         Upomnienie. 

2.         Niedopuszczenie do udziału w zajęciach. 

3.         Naganę z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych. 

4.         W razie naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie , 

Organizator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zwrotu JAKICHKOLWIEK 

opłat.  

Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi Uczestnik. W takim przypadku rodzice lub 

prawni opiekunowie zobowiązani są odebrać uczestnika w ciągu 24 godzin na własny koszt i 

we własnym zakresie .  

W przypadku nie odebrania uczestnika usuniętego z listy uczestników w przeciągu 24 godzin, 

organizator zastrzega sobie prawo oddania uczestnika pod opiekę policji. 

Decyzje o zastosowaniu powyższych punktów podejmuje Kadra Obozu ( kierownik obozu - 

opiekunowie i instruktorzy) Ostateczną decyzję podejmuje kierownik od ostatecznej decyzji 

nie ma odwołania. 
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§ 6 

REKLAMACJE 

1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz przedstawiciela CDSport (pilota, kierownika 

lub wychowawcę) w celu umożliwienia im naprawienia wady.          

2. Niezależnie od zawiadomienia składanego w trakcie imprezy turystycznej, klient może złożyć na 

adres CDSport pisemną reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy 

oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. 

3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji CDSport jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na 

piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli CDSport nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej 

pisemnie w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy 

turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał 

reklamację za uzasadnioną. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.                                           

 

Data i podpis uczestnika  

 

 

                                                                                                                       Data i podpis prawnego opiekuna  

                      


