
REGULAMIN UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 

„MANIA PŁYWANIA WAKACJE” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem imprezy turystycznej dla dzieci i młodzieży „Mania Pływania Wakacje”, zwanej dalej Imprezą 

turystyczną, jest Julia Małek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julia Małek Mania Pływania 

Wakacje, os. Dywizjonu 303 5/80, 31-871 Kraków, NIP: 6751713838, REGON: 384402264, wpisana do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem. 

2. Szczegółowe informacje w zakresie Ceny Imprezy turystycznej, Terminu, Miejsca oraz jej Programu, zawiera 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Program Imprezy turystycznej stanowi Załącznik do Regulaminu. Organizator zastrzega możliwość zmiany 

Programu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w tym z powodów związanych z wprowadzaniem 

obostrzeń. Minimalna ilość Uczestników dla zorganizowania Imprezy turystycznej wynosi 15, a Organizator 

zastrzega sobie prawo jej odwołania na 14 dni przed jego rozpoczęciem w przypadku braku wystarczającej liczby 

Uczestników. 

 

 

II. REZERWACJA I PŁATNOŚĆ. ZAWARCIE UMOWY 

1. Udział w Imprezie turystycznej jest odpłatny. Cena Imprezy turystycznej obejmuje udział dla jednego 

uczestnika oraz świadczenia dodatkowe opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

2. Przez zgłoszenie udziału w Imprezie turystycznej rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika 

potwierdzają zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji oraz opłacenie 

zaliczki skutkuje zawarciem Umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Załączniki do 

Regulaminu stanowią jego integralną część. 

3. Rezerwacji udziału w Imprezie turystycznej należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego 

formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem platformy Active Now na stronie internetowej 

www.mania-plywania.pl. W zależności od dostępności miejsc, rezerwacji można dokonywać w okresie 

obowiązywania oferty Organizatora. W odpowiedzi drogą mailową rodzice lub opiekunowie prawni 

Uczestnika otrzymują potwierdzenie rezerwacji miejsca, kartę kwalifikacyjną oraz dokumenty regulujące 

udział w Imprezie turystycznej. Rezerwacja będzie utrzymana po opłaceniu Zaliczki określonej w 

Załączniku nr 1 do Regulaminu, w terminie do 48 godzin od otrzymania elektronicznego potwierdzenia 

rezerwacji miejsca, przelewem internetowym za pośrednictwem platformy T-pay / Dot-pay w systemie 

Active Now (Panel klienta). Brak uiszczenia opłaty w terminach określonych w Regulaminie  na konto 

serwisu pośredniczącego w transakcjach bezgotówkowych skutkuje anulowaniem rezerwacji.  

4. Pozostała część należnej Ceny powinna być opłacona na rachunek wskazany powyżej najpóźniej na 28 

dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Warunkiem udziału w Imprezie turystycznej jest 

dokonanie płatności pełnej Ceny.   

http://www.mania-plywania.pl/


5. Podpisane dokumenty takie jak karta kwalifikacyjna oraz oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz 

inne dokumenty wymagane Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi prawa według wskazania 

Organizatora należy dostarczyć Organizatorowi w terminie 14 dni od otrzymania potwierdzenia 

rezerwacji drogą mailową za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Mania Pływania Wakacje, os. 

Dywizjonu 303 5/80, 31-871 Kraków.  

 

 

III. REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

1. Rezygnacja z udziału w Imprezie turystycznej może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez Organizatora. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, Uczestnik (jego rodzice lub 

opiekunowie prawni) zobowiązany jest do zwrotu kosztów związanych z organizacją i przygotowaniem Imprezy 

turystycznej, które ustalone są w następujący sposób: 

a) 20% pełnej ceny Imprezy turystycznej – w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na więcej niż 28 dni 

przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej; 

b) 60% pełnej ceny Imprezy turystycznej – w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w okresie  od 14 do 

7 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej;   

c) 80% pełnej ceny Imprezy turystycznej – w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu na mniej niż 7 dni 

przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej; 

przy czym Uczestnik wyraża zgodę na ich potrącenie z jego roszczeniem o zwrot ceny Zajęć.  

3. Po rozpoczęciu Imprezy turystycznej, niewykorzystanie przez Uczestnika atrakcji objętych programem Imprezy 

turystycznej, z przyczyn leżących po jego stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za Zajęcia 

lub żądania zwrotu środków pieniężnych. 

 

IV. IMPREZA TURYSTYCZNA 

1. Impreza turystyczna przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat (Uczestnicy). Na jednego 

wychowawcę przypada nie więcej niż 20 Uczestników. Liczba Uczestników jest ograniczona. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach Imprezy 

turystycznej. 

3. Podczas trwania Imprezy turystycznej Uczestnik zobowiązany jest stosować się do Regulaminu, o 

którego treści w zakresie dotyczącym Uczestnika zostaje poinformowany przez Organizatora. Uczestnik 

zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obiektów, w których prowadzone są zajęcia i 

aktywności w ramach Imprezy turystycznej. 

4. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu oraz wystąpienia zdarzeń, o których mowa poniżej, 

Uczestnik może zostać wykluczony z Imprezy turystycznej, bez możliwości zwrotu poniesionych 

kosztów:  

a) samowolne oddalenie się,  



b) nieuczestniczenie w programie Imprezy turystycznej,  

c) odmowa przyjmowania posiłków (głodowanie),   

d) stwarzanie zagrożenia dla siebie lub innych Uczestników,  

e) stosowanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych Uczestników, 

f) posiadanie przedmiotów niebezpiecznych, 

g) picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających. 

5. Za zajęcia oraz opiekę nad Uczestnikami w trakcie Imprezy turystycznej odpowiedzialni są 

wykwalifikowani wychowawcy, którzy mają obowiązek:  

a) zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników Imprezy turystycznej,  

b) prowadzić Dziennik Imprezy turystycznej,  

c) prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia,  

d) sprawować opiekę nad Uczestnikami,  

e) zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom, 

f) szanować godność każdego Uczestnika,  

g) przekazać wypełnioną dokumentację Organizatorowi.  

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za 

szkody wyrządzone przez Uczestnika. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe Uczestników, które nie zostały 

przekazane Organizatorowi w formie depozytu.  

 

 

VI. ZGODY I OŚWIADCZENIA 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni wyrażają zgodę na publikację wizerunku Uczestnika przez Organizatora w 

celach marketingowych. 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni oświadczają, że Uczestnik posiada aktualne ubezpieczenie  zdrowotne w 

ZUS/KRUS/ inne i ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej.  W przypadku zachorowania Uczestnika 

i złożenia fałszywego oświadczenia, o którym mowa powyżej, Rodzice/Opiekunowie prawni pokrywają 

ewentualne koszty leczenia z własnych środków. 

3. Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że posiadają pełnię praw rodzicielskich/są odpowiednio umocowani 

do zawarcia Umowy. W przypadku składania pod dokumentami dotyczącymi akceptacji warunków lub 

oświadczeniem wyłącznie jednego podpisu – Rodzic/Opiekun prawny oświadcza, że posiada zgodę 

drugiego z Rodziców na zawarcie umowy w zakresie udziału dziecka w Imprezie turystycznej lub też jest 

jedynym Opiekunem prawnym Uczestnika. 

  



VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa. 

2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym w 

aplikacji Active Now oraz w związku z wykonywaniem usług jest Julia Małek Mania Pływania Wakacje, 

os. Dywizjonu 303 5/80, 31-871 Kraków, NIP: 6751713838, REGON: 384402264, wpisana do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej również „Administratorem”. W sprawie 

danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: 

biuro.maniaplywania@gmail.com 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego rodzicem 

lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi 

wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne. 

4. Dane osobowe Uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są dla celów 

związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba 

że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów. 

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i 

realizacja Umowy będą niemożliwe. 

6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług 

oraz przez okres roku od dnia rozwiązania Umowy.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z aplikacji Active Now, na co 

Administrator nie ma wpływu. 

8. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z 

Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. 

Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych 

danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

9. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany przy użyciu 

aplikacji Active Now. 

10. Aplikacja Active Now umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych osobowych dotyczących 

stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi. 

11. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.  

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



13. Uczestnik może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania na 

adres: os. Dywizjon 303 5/80, 31-871 Kraków. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator przyjmuje ewentualne uwagi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 30 dni po 

zakończeniu Imprezy turystycznej. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. 

Uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, 

czy przyjmuje proponowane zmiany czy też od umowy odstępuje. Brak informacji zwrotnej poczytuje się 

za akceptację zmiany. 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Organizatora i Wychowawców oraz 

Rodziców/Opiekunów prawnych. 

4. W okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych spowodowanych epidemia chorób zakaźnych, 

Uczestnicy oraz Opiekunowie prawni zobowiązani są dodatkowo do zapoznania się oraz  przestrzegania 

Regulaminu Sanitarnego Imprez turystycznych i Zajęć Organizowanych przez „MANIA PŁYWANIA 

WAKACJE”. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Organizatora rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Krakowie, tj. Sąd Okręgowy w Krakowie lub Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty 

w Krakowie. 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu – Szczegółowe informacje oraz Program Imprezy turystycznej: 

 

Obóz – Obóz Zimowy Murzasichle 2023 

Zakwaterowanie: Dom wczasowy „Giewont” ul. Budzowa 3b, 34-531 Murzasichle 

Termin: 29.01. - 04.02.2023 (I tydzień ferii Małopolskich) 

Cena: 2350 (Skipass w cenie obozu) 

Zaliczka: 1 000 zł 

Cena obejmuje: Opłatę za karnety na stoku, zakwaterowanie oraz wszystkie atrakcję zawarte w programie ; 

Codzienne szkolenie narciarskie ; Zakwaterowanie  ; Kompleksowe wyżywienie : śniadanie, obiad, kolacja + wodę 

bez ograniczeń ; Transfer Kraków – Murzasichle / Murzasichle – Kraków ; Ubezpieczenie NNW ; Wykwalifikowaną 

kadrę opiekunów oraz instruktorów narciarstwa i pływania ; Opiekę medyczną  ; Pamiątkowe filmy i zdjęcia z 

obozu ; Pamiątkowe gadżety dla każdego obozowicza oraz nagrody w konkursach obozowych. 

Program Imprezy turystycznej: Szkolenie narciarskie / snowboardowe ; Basen ; Wodne zabawy i relaks ; Śnieżny 

labirynt ; Łyżwy ; Snow Tubing ; Kulig  śnieżny  ; Zimowe gry i zabawy ; Ślizgi i jabłuszka ; Wieczór gier 

planszowych ; Gry i zabawy integracyjne ; Seans Filmowy ; Dyskoteka ; Ping-pong, piłkarzyki i cymbergaj. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Kraków, dnia …………………………….. r. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie turystycznej „Mania 

Pływania” i akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią Uczestnika i w razie takiej 

potrzeby wyjaśnienia mu jego postanowień. Zapoznałam/em się z Programem Imprezy turystycznej, 

stanowiącym załącznik do Regulaminu i oświadczam, że stan zdrowia Uczestnika pozwala na jego udział w 

zajęciach programowych i nie jest mi wiadomym, aby po stronie Uczestnika istniały jakiekolwiek przeciwskazania 

do realizacji Programu. Zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o chorobie lub innej zmianie 

stanu zdrowia Uczestnika. 

 

………………………………………………………….  

(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

 


