
Ogólne warunki uczestnictwa w koloniach, obozach, zimowiskach, wczasach 

i turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Lubelski Oddział Regionalny  

1.Rezerwacji miejsc na turnusy można dokonać telefonicznie lub osobiście w siedzibie biura. 

2.Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości min. 100 zł od osoby . 

3.Pozostała kwota musi być wpłacona najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu (istnieje możliwość 

ustalenia innych warunków płatności). 

4.TPD zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, o czym 

uczestnik lub rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie najpóźniej na 7 dni przed planowanym 

rozpoczęciem imprezy. 

5.Rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku lekarstwa, które dziecko przyjmuje na stałe. 

6.TPD nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Uczestnika, spowodowane jego działaniem 

lub zaniechania. 

7.Zgłaszający obowiązany jest dostarczyć do biura TPD najpóźniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia 

imprezy “Kartę Kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku” oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane z 

wyjazdem. Wszelkie uwagi dotyczące szczególnej opieki nad dzieckiem w trakcie trwania turnusu (np. 

zażywanie leków, uczulenia, itp.) winny być wpisane do Karty bądź trwale do niej dołączone. Brak Karty 

uniemożliwia wyjazd razem z grupą, Zgłaszający winien wówczas samodzielnie i na własny koszt dowieźć 

uczestnika na miejsce imprezy. 

8. Uczestnik turnusu winien bezwzględnie stosować się do poleceń opiekunów i zasad porządkowych 

przyjętych w placówkach, oraz dotyczących bezpieczeństwa właściwych dla miejsca imprezy. W 

szczególności zabronione jest picie alkoholu i stosowanie innych niedozwolonych używek oraz samowolne 

oddalanie się od grupy. Niedopuszczalne jest również zachowanie stwarzające zagrożenie dla innych 

uczestników imprezy. 

9.W wypadku naruszania zasad określonych w pkt. 8 Uczestnik zostanie wykluczony z dalszego uczestnictwa 

w turnusie na koszt własny/zgłaszającego bez prawa zwrotu z tytułu nie wykorzystanych świadczeń. 

Zgłaszający zobowiązany jest natychmiast odebrać Uczestnika z turnusu na własny koszt. W wypadku 

odmowy TPD będzie zwolniony z dalszej odpowiedzialności za Uczestnika, który przekazany zostanie 

miejscowym władzom opiekuńczym, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Zgłaszający/opiekun prawny osoby 

niepełnoletniej akceptuje fakt, iż powierzenie wychowawcy kolonijnemu podopiecznego nie zwalnia z 

odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez niego. Pełnoletni uczestnicy turnusu łamiący 

zasady określone w pkt. 8 mogą być proszeni o natychmiastowe opuszczenie placówek. Powrót odbywa się 

wówczas na własny koszt i odpowiedzialność. 

10.Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody, za które mają obowiązek zapłacić w miejscu 

ich powstania z własnych środków. W wypadku braku środków uczestnik może zostać wykluczony z imprezy 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 W wypadku trudności w ustaleniu sprawcy szkody Uczestnicy 

zajmujący wspólnie pokój odpowiadają za jego stan solidarnie. 

  Warunki rezygnacji 
11. Rezygnacja winna nastąpić na piśmie. 

12. W wypadku rezygnacji przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z turnusu TPD  zwraca 

wpłacone sumy po dokonaniu następujących potrąceń wynikających z poniesionych kosztów i szkód: 

100 zł od osoby jeśli rezygnacja nastąpiła do 60 dni przed imprezą, 

20% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła do 30 dni przed imprezą, 

50% ceny imprezy jeśli rezygnacja nastąpiła do 21 dni przed imprezą. 

W wypadku późniejszej rezygnacji, TPD nie gwarantuje zwrotów, niezależnie od obiektywnych przyczyn 

rezygnacji. 

13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie z części świadczenia (np. 

wcześniejszy powrót z turnusu) TPD nie gwarantuje zwrotu kosztów nie wykorzystanych świadczeń. 

 

14. Zgłaszający i Uczestnik wyrażają zgodę na wprowadzenie do bazy danych TPD i przetwarzanie 

następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, pesel, stan zdrowia.  

Podstawa prawna art. 221&1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C) rozporządzenia 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 


