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 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 1.  WARUNKI REZERWACJI I PŁATNOŚCI 

 a.  Miejsce zostanie zarezerwowane po podpisaniu umowy oraz uiszczeniu odpowiedniej wpłaty wg harmonogramu  : 

 ZADATEK  1 RATA  CENA 
 do 30.11.2022  do 31.01.2023 

 umowa podpisana 
 do 30.11.2022  700  1200  1900 

 umowa podpisana 
 po 30.11.2022  900  1200  2100 

 b.  Poszczególne wpłaty należy uiszczać przelewem na poniższe konto: 
 CANDID s.c. 
 01-111 Warszawa, ul.Jana Olbrachta 46 
 ING Bank Śląski S.A 55 1050 1041 1000 0092 7272 5426 
 tytułem:  NAV23,  IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA 

 c.  Niedopełnienie Warunków Rezerwacji i Płatności jest jednoznaczne z zerwaniem Umowy i rezygnacją z obozu i będzie rozpatrywane zgodnie z 
 Warunkami Rezygnacji. 

 d.  faktury VAT wystawiane są na życzenie Klienta, po wcześniejszym podaniu danych we wskazanym miejscu, na umowie. 
 2.  WARUNKI REZYGNACJI 

 a.  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z powodów niezależnych od organizatora, w szczególności poprzez niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, 
 niedotrzymanie terminów płatności, chorobę uczestnika lub inne przypadki losowe, organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot 
 stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do wyjazdu, w wysokości nie wyższej 
 niż ustalona na zasadach określonych w punktach poniżej. Organizator wskazuje, iż standardowo rzeczywiste koszty za osobę kształtują się 
 następująco, w zależności od terminu rezygnacji: 

 I.  5% przy rezygnacji do 50 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy 
 II.  10% równowartości imprezy przy rezygnacji w okresie od 49 do 31 dni przed datą  rozpoczęcia imprezy 

 III.  równowartość wpłaconej zaliczki ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 30 do 21  dni przed datą rozpoczęcia imprezy 
 IV.  60% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 20 do 15 dni przed datą rozpoczęcia  imprezy  1 

 V.  85% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 14 do 1 dni przed datą rozpoczęcia  imprezy 
 b.  Zwrot kosztów pomniejszony o kwoty podane w w/w punkcie nastąpi po wpłynięciu do organizatora pisemnej rezygnacji z obozu przesłanej mailem 

 poznan@newartvibes.com  bądź dostarczoną osobiście. Decyduje data dostarczenia rezygnacji lub wysłania mailem 
 3.  REALIZACJA OFERTY 

 a.  CANDID s.c. jest odpowiedzialna za zgodna z programem realizację imprezy turystycznej 
 b.  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:  przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy 

 c.  Jeżeli Klient odstępuje od umowy w związku z pkt. 3.b., ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku 
 zapłaty kary umownej 

 d.  Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba, że : 
 I.  jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, 

 nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, 
 II.  tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, 

 III.  jest spowodowane siłą wyższą. 
 e.  Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w Ofercie 

 zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze. 
 f.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej w przypadku nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników. Organizator 

 powiadomi o tym Klienta najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. 
 g.  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 zawiadomi go o tym pisemnie, w terminie do 5 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną. Za nieuiszczoną część 
 ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez ORGANIZATORA w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca 
 jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. 

 h.  Wszystkie obozy organizowane przez CANDID s.c. są zgłaszane i zatwierdzane w Kuratorium Oświaty w Warszawie 
 i.  Klient oraz Uczestnik obozu powinni zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami 

 dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać. 
 j.  Na obozach, ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. 

 k.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie oddane do depozytu pieniądze, przedmioty wartościowe, oraz rzeczy Uczestników pozostawione 
 przez Uczestników w środkach transportu, lub jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła 
 albo go odwiedzała. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zagubienie i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu z winy 
 Uczestnika. 

 l.  Organizator zaleca zaniechanie zabierania przez Uczestników przedmiotów wartościowych jak konsole, tablety, drogie telefony komórkowe, karty 
 kredytowe i dokumenty nie wymagane przez organizatora oraz ograniczenie zabierania wysokich kwot pieniędzy. 

 m.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w ośrodku jak i poza nim, w 
 szczególności w środkach transportu, w trakcie wycieczek, Wyrządzonych zarówno Organizatorowi jak i osobom trzecim, jeżeli Organizator uczynił 
 zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru przez Organizatora. 

 n.  W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do 
 zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z obozu na koszt Rodziców. 

 o.  W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Organizator może podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej 
 sytuacji Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu. 

 p.  W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Organizator zastrzega sobie prawo do badania 
 Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi. 

 q.  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. 

 r.  Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora. 
 Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, klient może złożyć Organizatorowi na piśmie, przesyłką poleconą reklamację zawierającą 
 wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
 turnusu Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji, a w razie reklamacji złożonej w 
 trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. 

 4.  INFORMACJE DODATKOWE 
 a.  Zgodnie z „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych osobowych” podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają 

 Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na utrwalanie 
 wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty 

 b.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a Warunkami Uczestnictwa lub/i Katalogiem, Strony przyznają pierwszeństwo stosowania 
 postanowieniom Umowy. 

 INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 W  związku  z  wejściem  w  życie  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w 
 związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy że: 

 Administratorem  Państwa  danych  osobowych  /  danych  osobowych  Państwa  dziecka  jest  CANDID  S.C.  z  siedzibą  w  WARSZAWIE,  UL.OLBRACHTA  46  Możecie  Państwo 
 skontaktować z Administratorem pisząc na adres:  studio@spinfreekies.pl 

 ●  Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach zgodnie z podanymi podstawami: 
 ➢  podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6  ust.1 pkt b) RODO 
 ➢  zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem - art. 6  ust.1 pkt b) RODO 
 ➢  wykonywania  czynności  administracyjnych  związanych  z  bieżącą  działalnością  Administratora  takich  jak  obsługa  korespondencji  tradycyjnej, 

 mailowej oraz kontaktu telefonicznego, wystawianie faktur i innych dokumentów związanych ze współpracą stron – art. 6  ust.1 pkt f) RODO 
 ➢  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - art. 6  ust.1 pkt f) RODO 
 ➢  oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług - art. 6  ust.1 pkt f) RODO 

 ●  Podanie  Państwa  danych  /  danych  Państwa  dziecka  jest  dobrowolne,  jednak  jest  warunkiem  zawarcia  i  wykonywania  umowy.  Bez  ich  podania  będziemy 
 zmuszeni odmówić zawarcia umowy. 

 ●  Dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  wykonania  obowiązków  wynikających  z  obowiązujących  przepisów  prawa  lub  upływu  okresu 
 przedawnienia  roszczeń  wynikających  z  umowy.  Dane  pozyskane  w  celu  zawarcia  umowy  przechowujemy  przez  okres  negocjowania  umowy  oraz  do  końca 
 roku kalendarzowego następującego po roku w którym zaistniał ostatni kontakt. 

 ●  Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do  podmiotów  przetwarzających  dane  na  zlecenie  Administratora  takich  jak  podmioty  świadczące  usługi:  IT, 
 prawne, księgowe, 

 ●  Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do  państw  trzecich  znajdujących  się  poza  EOG,  jeśli  zapewniają  odpowiedni  stopień  ochrony  danych  zgodnie  z 
 decyzją  Komisji  Europejskiej,  a  w  przypadku  braku  takich  decyzji  na  podstawie  standardowych  klauzul  umownych  lub  na  podstawie  innych  wymaganych 
 prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. 

 ●  Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 ●  Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  /  danych  osobowych  Państwa  dzieci,  prawo  do  żądania  ich  sprostowania,  usunięcia,  a 

 także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 ●  W  sytuacji,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  dotyczące  ochrony  danych  osobowych,  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do 

 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


