
 

Warunki uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych 

w P.S.UKS Salwator. 
 
 

1. Zawarcie umowy z P.S.UKS Salwator (zwanym dalej UKS) o udział w imprezie sportowo-
rekreacyjnej (zwanej dalej imprezie) następuje przez podpisanie przez Klienta i UKS “Umowy 
o udział w imprezie”. 

2. W imieniu osoby nieletniej umowę podpisuje jej rodzic lub prawny opiekun. 
3. Zawarcie umowy jest podstawą wpisania Uczestnika na listę uczestników imprezy. 
4. Warunki uczestnictwa stanowią integralną część „Umowy o udział w imprezie”. 
5. Podpisując “ Umowę o udział w imprezie” Klient wpłaca zaliczkę w wysokości przypisanej do 

danej imprezy. 
6. Całą należność Uczestnik zobowiązany jest wpłacić nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem 

imprezy chyba że w ofercie jest podane inaczej. 
7. Cena imprezy nie obejmuje żadnych kosztów ani świadczeń nie wymienionych w umowie tj. 

opłaty za przewodników, wstępów itp. 
8. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. 
9. P.S.UKS Salwator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie: 

a) zbyt małej ilości uczestników – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia 
imprezy, 

b) zmiany krajowych lub zagranicznych przepisów wizowych lub dewizowych, 
c) powstania szczególnych zagrożeń życia, zdrowia lub bezpieczeństwa uczestników 

imprezy, 
10. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych 

zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta.  
W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy przyjmuje 
proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem 
wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. 

11. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków wynikających z umowy przez inną osobę, 
wskazaną przez Klienta jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym 
przed rozpoczęciem imprezy nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

12. Każdy Uczestnik imprezy będący obywatelem Polski lub w posiadaniu karty stałego pobytu w 
Polsce jest objęty ubezpieczeniem NNW w kraju i ubezpieczeniem KL i NNW za granicą. 

13. Zawarcie umowy o udział w imprezie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczenia. 
14. Rezygnacja z uczestnictwa w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia. 

W takim wypadku UKS zwraca dokonaną wpłatę osobie z potrąceniem na rzecz klubu: 
a) 200 zł od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 31 lub więcej dni przed planowaną datą 

rozpoczęcia imprezy , 
b) 20% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 30-tym, a 15 dniem przed datą 

rozpoczęcia imprezy, 
c) 70% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej pomiędzy 15-tym, a 4-tym dniem przed 

datą rozpoczęcia imprezy 
d) w przypadku rezygnacji zgłoszonej później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 

zwrot kosztów nie przysługuje nawet w części 
15. Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia 

rozpoczęcia imprezy. 
16. Uczestnik powinien posiadać na miejscu zbiórki dokumenty uprawniające do przekroczenia 

granic krajów objętych programem imprezy (m.in. paszport ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu). 

 
 



 
17. Za brak dokumentów uniemożliwiający przekroczenie granicy przez Uczestnika, UKS nie 

odpowiada. 
18. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w Polsce, w krajach 

tranzytowych oraz kraju docelowym. 
19. P.S.UKS Salwator nie odpowiada za zmiany programu i niedogodności zaistniałe w trakcie 

realizacji imprezy, a wynikłe z przyczyn niezależnych od niego, np. warunki atmosferyczne, 
decyzje władz, strajki, okoliczności „siły wyższej” lub leżące po stronie Uczestnika albo osób 
trzecich nie będących związanych umową z UKS, jak również nie odpowiada za pieniądze, 
dokumenty i rzeczy wartościowe utracone lub zgubione podczas imprezy. 

20. Reklamacje w sprawie usług świadczonych w czasie trwania imprezy winne być niezwłocznie 
zgłoszone kierownikowi, lub opiekunowi grupy w trakcie trwania imprezy i złożone pisemnie nie 
później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy do sekretariatu szkoły. 

21. UKS nie zwraca wartości świadczeń, których Uczestnik z własnej woli lub winy nie wykorzystał  
w trakcie trwania imprezy. 

22. Uczestnik prawny odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas trwania 
imprezy oraz za wszelkie szkody wyrządzone przez nieletniego uczestnika imprezy, którego jest 
rodzicem lub prawnym opiekunem. 

23. Rodzic/opiekun odpowiada również za szkody wyrządzone przez dziecko jeśli sam nie uczestniczy 
w imprezie. 

 
 

· Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w imprezach P.S.UKS Salwator 
 i że w pełni je akceptuję. 

· Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć Uczestnika imprezy w działalności reklamowej 
i promocyjnej klubu (ulotki, foldery, albumy, strona internetowa itp.) 

· Opiekun uczestnika obowiązany jest do dostarczenia wszelkich potrzebnych dokumentów 
(karta obozowa, umowy itd.). 
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