
                                ____________________________________________________________ imię i nazwisko uczestnika    
            

Umowa – Zgłoszenie nr OW/20/…………….…./………….…… 
 

Obóz Windsurfingowy Władysławowo Akademia Sportów Wodnych Intensywny kurs nauki i doskonalenia windsurfingu 
Ja, ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….………………………… 
 (imię i nazwisko rodzica/opiekuna*)  
 
zam: …………………………………………………………………………………………….. kod pocztowy …………………………………………………………….. 

ul………………………………………………………………………………………………………………………….. nr  …………………………………………………  
 
Dowód Osobisty: ………………………………….…………………………….… PESEL …………………………….………………………….………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….  
 
tel: ……………………………………………………………….|…………………………………….……………………..|…………………………..……………………  
  (telefon komórkowy)    (dom)      (praca) 
 
Zgłaszam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              (imię i nazwisko uczestnika, PESEL) 
 
Wzrost uczestnika (do pamiątkowej koszulki): ……………………………..………………..…,  
którego/j* jestem rodzicem/opiekunem* do udziału w Obozie Windsurfingowym Władysławowo Akademia Sportów Wodnych. 
1 turnus:  29.06-10.07.2020 – 12 dni* 
2 turnus:  10.07-21.07.2020 – 12 dni* 
3 turnus:  21.07-01.08.2020 – 12 dni* 
4 turnus:  01.08-12.08.2020 – 12 dni* 
1) Oświadczam, że zapoznałem/am* się z: „Warunkami Uczestnictwa w kursach, szkoleniach, imprezach'' organizowanych przez Niepubliczną 
Placówkę Oświatowo - Wychowawczą Akademię Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski, Programem w/w imprezy, Regulaminem 
Bezpieczeństwa, Warunkami Zakwaterowania i Transportu oraz cennikiem (dostępne na www.grupawodna.pl) i wyrażam zgodę na udział zgłoszonego 
przeze mnie dziecka we wszystkich planowanych zajęciach podczas trwania w/w imprezy oraz zobowiązuję się do dokonania odpowiednich wpłat 
zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.grupawodna.pl 
2) W trakcie trwania w/w imprezy prowadzona jest przez organizatora dokumentacja fotograficzna i video zgodnie z zasadami etyki. Wyrażam zgodę na 
używanie przez NPO-W Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski, bez żadnych ograniczeń zdjęć i video z wizerunkiem mojego dziecka 
zrobionych podczas w/w imprezy na potrzeby dokumentacji, marketingu, reklamy, informacji Grupy Wodnej, w zamian za: nieodpłatne udostępnienie mi 
do celów prywatnych - niekomercyjnych tych zdjęć i video w formie cyfrowej.  
3) Oświadczam, że nie ma żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do udziału zgłoszonego przeze mnie dziecka we wszystkich zaplanowanych 
zajęciach i szkoleniach podczas w/w imprezy. 
4) Przyjmuję do wiadomości, że w trakcie trwania w/w imprezy uczestnik zobowiązany jest, swoje własne pieniądze (tzw. kieszonkowe) przekazać do 
depozytu prowadzonego przez wyznaczonego przez organizatora wychowawcę z zachowaniem stałego do nich (pieniędzy) dostępu. Nieprzekazanie 
pieniędzy do depozytu zwalnia organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne zgubienie lub kradzież, kiedy zgubienie lub kradzież 
wynika z własnej winy uczestnika.  
5) Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/y* na dokonywanie zakupów (np. gadżety, koszulka, bluza, plecak, ręcznik, aquapak itp. związane z Akademią 
Sportów Wodnych) przez zgłoszonego przeze mnie uczestnika, w sklepiku Grupy Wodnej podczas trwania w/w imprezy na terenie ośrodka. 
6) Rezygnacja: 
a. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie zgłoszenia przez Uczestnika/Rodzica/Opiekuna rezygnacji w formie pisemnej. 
b. W przypadku rezygnacji Kwota rezerwacji (500 zł) nie podlega zwrotowi. 
c. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń: 
 c1) 25% wartości imprezy - rezygnacja na 30 - 11 dni przed rozpoczęciem imprezy; 
 c2) 50% wartości imprezy – rezygnacja na 10 - 3 dni przed rozpoczęciem imprezy; 
 c3) 100% wartości imprezy – rezygnacja na 2 – 1 dni przed rozpoczęciem imprezy;  
 c4) 100% wartości imprezy – rezygnacja w trakcie trwania imprezy.  
d. W przypadku wskazania innej osoby na swoje miejsce, która skutecznie podpisze umowę i dokona właściwych płatności uczestnik otrzymuje zwrot 
całości wpłaconej kwoty. 
 
 
 
7) Transport: (UWAGA!!! Proszę zakreślić miejsce** przekazania uczestnika lub transport we własnym** zakresie.) 

http://www.grupawodna.pl


 
8) Dane do przelewów:  
Niepubliczna Placówka Oświatowo - Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski ul. 12-go Lutego 8a, 82-300 Elbląg 
Konto: ING Bank Śląski o/Elbląg nr 14105019401000002268451552 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, turnus.  
9) Polityka prywatności. Ochrona danych osobowych RODO. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU Grupa Marcin Trudnowski ul. 12 Lutego 8a, 82-300 Elbląg – organ zarządzający Niepubliczną 
Placówką Oświatowo – Wychowawczą Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski zwaną dalej Grupa Wodna. Państwa dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Grupę Wodną zarówno za Państwa zgodą jak 
i na podstawie zawartych umów oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Grupę Wodną. Państwa Dane 
Osobowe mogą być przekazywane przez Grupę Wodną do innych Administratorów Danych Osobowych w zależności od usług dla Państwa świadczonych 
(np. do Urzędów, MEN, SIO, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące na rzecz Grupy 
Wodnej usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie 
realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa). 
Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych w Grupie Wodnej w ramach 
realizowanych projektów. Państwa podstawowe dane przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Grupę Wodną z uwzględnieniem 
okresu trwałości projektów oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych 
osobowych przysługują Państwu następujące prawa:  
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, - prawo do sprostowania/uzupełnienia danych, - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, - prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), - prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji 
na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku), - prawo do przenoszenia danych, - prawo do wniesienia sprzeciwu, - prawo 
do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek: - przesłany drogą 
pisemną na adres Grupy Wodnej, -  zgłoszony pod nr telefonu : 603717234, -  przesłany na adres e-mail: biuro@grupawodna.pl 

……………………………………………………………………………………..…. miejscowość, data  

 
………………………………….………………………………..……                ……………………………………………….……………………………………………..  
opiekun/rodzic*              Grupa Wodna 
* niepotrzebne skreślić ** wybrać właściwe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjazd: 
A1) do Władysławowa: autokar odbiera uczestników z: 
09:45** Elbląg, zbiórka na parkingu Agrykola 
10:20** Nowy Dwór Gd. stacja Orlen 
10:50** Obwodnica Trójmiasta Gdańsk/Sopot stacja Lotos ok. godz. 10:50** 
11:20** Rumia McDonald („żyrafa”) 
12:00** przyjazd do Władysławowa 
**Uwaga! Podane godziny są orientacyjne - prosimy o bezpośredni kontakt z 
opiekunem w autokarze (nr. telefonu do opiekuna podajemy w dniu 
wyjazdu). 
A2) transport do ASW Władysławowo ul. Boh. Kaszubskich 92 we 
własnym** zakresie.

Powrót: 
B1) z Władysławowa (start godz. 13:00) autokar odwozi uczestników do: 
13:30** Gdynia Chylonia parking KFC/Orlen/Tesco wjazd na Obwodnicę 
Trójmiasta. 
14:00** Obwodnica Trójmiasta Gdańsk/Sopot stacja Lotos 
14:20** Nowy Dwór Gdański stacja Orlen 
15:00** Elbląg parking Agrykola 
 
**Uwaga! Podane godziny są orientacyjne - prosimy o bezpośredni kontakt 
z opiekunem w autokarze (nr. telefonu do opiekuna w dniu wyjazdu). 
B2) Powrót z ASW Władysławowo ul. Boh. Kaszubskich 92 we własnym** 
zakresie



Karta Kwalifikacyjna Uczestnika (Wymóg formalny Kuratorium Oświaty) 
A) Informacja organizatora:  
1. Forma placówki: Obóz Windsurfingowy Akademia Sportów Wodnych  
2. adres placówki: 84-120 Władysławowo, ul. Boh. Kaszubskich 92  
3. czas trwania: 12 dni, terminy w/g umowy. 
B) Informacje rodziców/opiekunów*:  
1. miejsce przebywania rodziców/opiekunów w trakcie pobytu dziecka na Koloniach:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
2. kontakty telefoniczne w nagłych przypadkach:  
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
3. nr szkoły, klasa i miejscowość do której uczęszcza dziecko:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4. stan zdrowia dziecka (np. na co jest uczulone, czy przyjmuje regularnie leki - jakie? w jakich dawkach?, czy nosi aparat ortodontyczny, okulary itd:  

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

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

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

Podałem/am wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce.  

……………………………………………….…………………………..……………………….…………………………………….……………………………………. 
miejscowość, data         rodzic/ opiekun*                      organizator Grupa Wodna  

C. Informacja pielęgniarki o szczepieniach lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień:  
a) Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ……………………………………………..… błonica ………………………………………………………………….. 
inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………                            ……….…………..……………………………………………………. 
miejscowość, data                     podpis pielęgniarki  
 
b) Zgodnie z kalendarzem szczepień 
………………………………………………………………                            ……….…………..……………………………………………………. 
miejscowość, data             podpis rodzica/opiekuna  
 
D. Informacja o dziecku wychowawcy klasy:  
(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy – wypełnia rodzic lub opiekun)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

……………………………………………………….              …………………………………………………………………… 
miejscowość, data                 podpis wychowawcy lub rodzica/opiekuna*  

E. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU 
Uczestnik przebywał na Koloniach Wodnych Akademia Sportów Wodnych Władysławowo 84-120 ul. Boh. Kaszubskich 92 
od  
1 turnus:  od 29.06 do 10.07.2020 
2 turnus:  od 10.07 do 21.07.2020 
3 turnus:  od 21.07 do 01.08.2020 
4 turnus:  od 01.08 do 12.08.2020 

F. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O 
CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE   
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

Władysławowo……………………….2020            ….................................................................................. 
                                  (data)                              (podpis kierownika wypoczynku) 
  

 
 
 



Wyposażenie Obowiązkowe uczestnika Akademii Sportów Wodnych 
1. mały plecak (na ekwipunek pływacki, turystyczny),  
2. ręczniki: 2 - 3 sztuki (jeden duży - plażowy, jeden/dwa małe - do pokoju) 
3. strój kąpielowy - 2 - 3 sztuki 
4. klapki lub japonki 
5. krem do opalania z wysokim filtrem UV 
6. obuwie sportowe, strój sportowy, koszulki T-shirt 
7. lekka kurtka przeciwdeszczowa /przeciwwiatrowa ortalionowa 
8. ciepła bluza dresowa z kapturem lub polar 
9. obuwie wodne - na deskę surfingową (buty wodne) 
10. okulary przeciwsłoneczne. 
11. środek przeciw komarom i kleszczom, środek po ukąszeniach 
12. śpiwór - jeden nocleg pod namiotami na plaży Zatoki Puckiej!  
Prosimy podpisać / zaznaczyć rzeczy uczestnika Akademii Sportów Wodnych (ubrania np. na metkach). Ułatwia to nam zidentyfikowanie 
zgubionych przez dzieci rzeczy. 
 
Regulamin Bezpieczeństwa Akademii Sportów Wodnych  
Podstawowym warunkiem dobrej zabawy jest bezpieczeństwo. Grupa Wodna - organizator letniego wypoczynku zapewnia dzieciom atrakcyjne 
spędzenie czasu nad wodą, udział w przeróżnych zajęciach szkoleniowych: desant z motorówki, windsurfing, nurkowanie w aqualungu, pływanie 
kajakami, rejsy jachtem, wycieczki rowerowe, zajęcia na strzelnicy, ściance wspinaczkowej oraz naukę i doskonalenie prowadzenia łodzi motorowej itp. 
Sprzęt, na którym dzieci uczą się i bawią jest sprawny, stale serwisowany. Każdy uczestnik wyposażony jest w kask, kamizelkę ratunkową, piankę 
neoprenową. Wszystkie zajęcia prowadzone są w ośmioosobowych grupach, przez doświadczonych Instruktorów - Wychowawców oraz pod opieką 
Ratowników Wodnych. Przed każdymi zajęciami omawiane są szczegółowo zasady bezpieczeństwa, program kolonii jest poszerzony o szkolenia w 
zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą, na drodze itd. Na terenie ośrodka, w miejscu ogólnie dostępnym, wywieszone są regulaminy zajęć nad 
wodą oraz na sprzęcie mechanicznym.  
Jednym z najważniejszych warunków zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkich zajęć Akademii Sportów Wodnych jest bezwzględne 
stosowanie się dzieci do poleceń Instruktora, Wychowawcy i Ratownika WOPR.  

Rodzic – opiekun prawny zobowiązany jest: 
1. Przekazać swojemu podopiecznemu informację o zasadzie bezwzględnego stosowania się do zaleceń Instruktora prowadzącego - Wychowawcy, 
2. Wytłumaczyć, iż niestosowanie się do poleceń Instruktora oraz łamanie zasad regulaminu może grozić utratą zdrowia a nawet życia nie tylko 
własnego, ale również innych uczestników. 
3. Poinformować, że niepodporządkowanie się poleceniom Instruktora prowadzącego – Wychowawcy grozi natychmiastowym odsunięciem od zajęć, a 
w dalszej perspektywie nawet wydaleniem z kolonii na koszt uczestnika - opiekuna bez jakiejkolwiek możliwości zwrotu zapłaty.  
Odpowiedzialność Cywilna za wypadek spowodowany przez uczestnika, którego przyczyną było złamanie regulaminu, lub niepodporządkowanie się 
poleceniom Instruktora – Wychowawcy ciąży na rodzicu – prawnym opiekunie uczestnika.  

Za zniszczenia sprzętu szkoleniowego powstałe z winy uczestnika (np. złamanie masztu, rozerwanie żagla, przedziurawienie deski, uszkodzenie quada 
itp.) lub zgubienie sprzętu odpowiada prawny opiekun, który zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.  

Istnieje możliwość ubezpieczenia się od nieumyślnego zniszczenia sprzętu: 50 zł/osoba/turnus (płatne gotówką przy zakwaterowaniu w pensjonacie). 
Przykładowe koszty napraw sprzętu (które ponosi nieubezpieczony uczestnik: rozerwany jeden bryt żagla 100-150 zł, złamany maszt 800-1000 zł, łatanie 
deski 150 zł, naprawa dziobu deski – 150 zł. 
 
Oświadczam, że poinformowałem mojego/ą* syna/córkę*  

…………………………………………………………………….………………………………………………………..  
Imię i nazwisko uczestnika  

o zasadzie bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Instruktora prowadzącego – Wychowawcy podczas zajęć szkoleniowych, wytłumaczyłem 
jego znaczenie i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zaplanowanych zajęciach podczas Akademii Sportów Wodnych 
Władysławowo.  

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..  
Data, miejsce, podpis rodzica - opiekuna  

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez mojego rodzica/opiekuna* o zasadzie bezwzględnego podporządkowania się poleceniom 
Instruktora prowadzącego – Wychowawcy podczas zajęć szkoleniowych, rozumiem ją i akceptuję.  

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..  
Data, miejsce, podpis uczestnika Akademii Sportów Wodnych Władysławowo  

 
Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety - Państwa odpowiedzi pomogą nam usprawniać nasze działania.  
Prosimy zaznaczyć poprawną odpowiedź. 
Dowiedziałem się o Koloniach/Obozach Grupy Wodnej:  



- od znajomych/ rodziny 
- dziecko przyniosło ulotkę ze szkoły, zobaczyłem plakat w szkole 
- podczas zebrania z rodzicami w szkole 
- szukałem/am w internecie po słowach kluczowych: ………………………………..……. 
- zobaczyłem/am* reklamę na Facebooku 
- zobaczyłem/am* reklamę w Google 
- z telewizji/ radia 
- zauważyłem oklejony samochód i nawiązałem kontakt 
- widziałem stoisko Grupy Wodnej na targach 
- brałem udział w imprezie na której była reklama Grupy Wodnej 
- inne: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  
Dziękujemy bardzo za pomoc! 
 
Warunki Uczestnictwa w kursach, szkoleniach, imprezach organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo - Wychowawczą Akademię Sportów 
Wodnych Grupa Marcin Trudnowski. Grupa Wodna NPO-W Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski oświadcza, że posiada wszelkie wymagane 
uprawnienia do organizowania właściwych kursów, szkoleń oraz imprez szkoleniowych.  
I. Postanowienia ogólne  
1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy i określają zasady udziału w kursach, szkoleniach, imprezach organizowanych przez NPO-W Akademia Sportów 
Wodnych Grupa Marcin Trudnowski zwane dalej Grupa Wodna. 
2. Zawarcie umowy Klienta z Grupą Wodną polega na podpisaniu Umowy - Zgłoszenia udziału w kursie, szkoleniu, imprezie oraz przyjęciu Warunków Uczestnictwa i 
Rezygnacji oraz Regulaminu Bezpieczeństwa. 
3. Grupa Wodna zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi ofertą i przyjętym, w formie Umowy- Zgłoszenia, zamówieniem 
Klienta. 
4. Ewentualne zmiany w programie kursu, szkolenia, imprezy wynikające z przyczyn leżących po stronie kontrahentów lub w przypadku zaistnienia okoliczności 
rozumianych jako siła wyższa, nie spowodują zasadniczych zmian w programie ani zmian w standardzie imprezy. 
II. Warunki Płatności 
1. Przy zgłoszeniu udziału Klient wpłaca na rzecz Grupy Wodnej ustaloną kwotę w terminie nie przekraczającym 21 dni przed rozpoczęciem kursu, szkolenia, imprezy, 
chyba, że klient korzysta z ceny promocyjnej gdzie zasady zapłaty są odrębnie ustalone. 
2. Pozostała należność, w przypadku braku odmiennych postanowień potwierdzonych na piśmie przez Grupa Wodna, winna być wpłacona nie później niż 14 dni przed 
rozpoczęciem kursu, szkolenia, imprezy. 
3. Miejscem wpłaty jest siedziba biura Grupa Wodna lub ustalony rachunek bankowy. 
4. Brak wpłaty należnej kwoty w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów manipulacyjnych do 
wysokości określonej warunkami rezygnacji z kursu, szkolenia, imprezy. 
III. Odwołanie kursu, szkolenia, imprezy 
1. Grupa Wodna zastrzega sobie prawo odwołania kursu, szkolenia, imprezy do 3 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych: 
a) leżących po stronie kontrahenta, b) działania siły wyższej, decyzji władz państwowych lub innych instytucji krajowych itp. 
2. W zaistniałej sytuacji Grupa Wodna przedstawia ofertę zastępczą lub zwraca należność bez potrąceń. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki. 
IV. Obowiązki uczestnika 
1. W czasie trwania kursu, szkolenia, imprezy, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek kierownika, instruktorów oraz opiekunów grupy. Grupa Wodna 
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie ze szkodą dla 
innych uczestników lub Grupy Wodnej, lub stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub innych osób. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi uczestnik. 
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni 
opiekunowie. Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich jego prawni opiekunowie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy szkody w terminie do 14 dni po 
zakończeniu imprezy. 
3. Grupa Wodna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż Klientów w przypadku jego zamiany, zniszczenia, zagubienia lub kradzieży, kiedy zamiana, zniszczenie, 
zagubienie lub kradzież wynika z wyłącznej winy uczestnika. 
V. Rezygnacja z kursu, szkolenia, imprezy 
1. Rezygnacja z kursu, szkolenia, imprezy następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej. 
2. Grupa Wodna z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony w umowie. 
3. W przypadku skutecznego wskazania innej osoby na swoje miejsce, uczestnik otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty. 
VI. Reklamacje 
1. Reklamacje dotyczące realizacji powyższej umowy można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. 
2. Grupa Wodna zastrzega, że będzie rozpatrywać reklamacje, jeśli w trakcie trwania kursu, szkolenia, imprezy przedmiot reklamacji był na piśmie zgłoszony 
kierownikowi kursu, szkolenia, imprezy. 
3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania kursu, szkolenia, imprezy z przyczyn leżących po jego stronie. 
4. Nie uważa się za wady kursu, szkolenia, imprezy niedociągnięć zawinionych przez Klienta oraz wyrządzonych przez osoby prawne i fizyczne nie pozostające w 
stosunku prawnym z Grupą Wodną a także wynikających z przekroczenia granic i zasad, za które Grupa Wodna nie może odpowiadać. 
VII. Sprawy sporne 
1. Jeżeli z winy Grupy Wodnej bądź jej kontrahentów nie zostaną zrealizowane określone ofertą świadczenia lub też ich jakość będzie odbiegać od określonych 
umową warunków, Klientowi służy stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego prawo do obniżenia ceny lub wydania świadczenia ekwiwalentnego. 
2. Jako sąd właściwy dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Grupy Wodnej. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
VIII. Informacje szczegółowe 
1. Podstawą zawartej umowy jest Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
2. Grupa Wodna NPO – W Akademia Sportów Wodnych 'Grupa' Marcin Trudnowski działa na mocy Zaświadczenie nr 9/2011 o wpisie do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych z dnia 17.06.2011 wyd. przez UM w Elblągu, Departament Edukacji.  
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z w/w Warunkami Uczestnictwa i je akceptuję.  
 
…………………………………………………………………..……     …………………………….…………………………………………………….. 
 miejscowość,  data                 podpis rodzica/opiekuna* 


