Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa zawarta w dniu ………………………..
pomiędzy
Uniwersytetem Rzeszowskim, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
reprezentowanym przez dra Adama Najdeckiego – Menadżera projektu
zwanym dalej „Organizatorem”
a
(uczeń)…………………………………………………………………………………………,

posiadającą/ym*) PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

zamieszkałą/ym*)
…………………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………..………………………,

reprezentowaną/ym*) przez przedstawiciela prawnego/rodzica …………………………………………………………………………………...
zamieszkałego ………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Uczestnikiem”
1. Umowa dotyczy uczestnictwa w obozie matematycznym w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod
kształcenia – projekty konkursowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zwanym w dalszej części umowy obozem
2. Wykonawcą obozu jest ……………………………………………………………………………………...
I. Organizacja obozu
1. Obóz odbędzie się w dniach 07-15 czerwca 2013r. w hotelu „Perła Południa” 33-343 Rytro380.
2. Realizacja obozu składa się z części wypoczynkowej wraz z dowozem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w
postaci trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja), realizowanej przez Wykonawcę, oraz części
dydaktycznej w postaci warsztatów matematycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich.
Uczestnicy obozu dowiezieni zostaną do hotelu autokarem z punktów zbiorczych. Szczegółowe informacje o
miejscach i planowanej godzinie odjazdu podane zostaną na stronie internetowej www.mum.univ.rzeszow.pl
nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obozu.
W informacji transportowej podane będą
a. miejsce zbiórki;
b. godzina zbiórki.
3. Uczestnik obozu nie ponosi kosztów organizacji i uczestnictwa w obozie za wyłączeniem:
a. Nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w obozie w terminie późniejszym niż 7 dni przed wyjazdem,
b. materialnej odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas trwania podróży lub pobytu na
obozie.
c. Opłat za rozmowy telefoniczne wykonywane z aparatów telefonicznych umieszczonych w pokojach
hotelowych.
4. Uczestnikowi obozu nie przysługują żadne świadczenia pieniężne lub materialne w przypadku uczestnictwa
częściowego lub rezygnacji z uczestnictwa.
5. W przypadku rezygnacji Uczestnika obozu z udziału w obozie bez uzasadnionego powodu w terminie
późniejszym niż 7 dni przed wyjazdem Organizator, zastrzega sobie możliwość obciążenia
rodziców/opiekunów uczestnika kosztami obozu.
II. Prawa i obowiązki uczestnika obozu
1. Uczestnik obozu podporządkuje się regulaminowi obozu oraz zaleceniom i wskazówkom wychowawców,
kierownika obozu lub innych osób z ramienia Organizatora lub Wykonawcy.
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2. W przypadku naruszenia regulaminu obozu (np. zażywanie narkotyków, posiadanie i picie alkoholu,
samowolne oddalenie się od grupy, niestosowanie się do poleceń opiekuna) Organizator może rozwiązać z
Uczestnikiem umowę w trybie natychmiastowym i skreślić Uczestnika z listy uczestników obozu. Wszelkie
koszty związane z dalszym pobytem i powrotem obciążają Uczestnika. Rodzice lub Opiekunowie prawni
zobowiązani są odebrać Uczestnika obozu w ciągu 48 godzin na własny koszt.
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest do dbania o czystość w zajmowanym przez siebie pokoju.
4. Uczestnik lub jego prawny Opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone szkody
z jego winy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
5. Uczestnik obozu zobowiązany są do pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez uczestnika w terminie do
7 dni od dnia ich powstania na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca po otrzymaniu wymagalnej
kwoty za powstałe szkody, przekaże należne środki osobom lub osobie fizycznej lub prawnej, której
odszkodowanie się należy.
6. Uczestnik obozu powinien posiadać ważne dokumenty tj. dowód osobisty lub paszport. W przypadku braku
tych dokumentów Uczestnik obozu nie będzie mógł uczestniczyć w wycieczce do Słowacji.
7. W czasie trwania obozu, uczestnik ma prawo do korzystania z opieki wychowawców, kierownika, któremu
obowiązany jest zgłaszać wszelkie problemy, w szczególności wychowawcze i zdrowotne.
8. Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wychowawców, kierownika, instruktorów,
osób zatrudnionych przez organizatora do prowadzenia zajęć i form rekreacji, regulaminów obowiązujących
podczas obozu, przepisów prawa RP w tym przepisów dotyczących dzieci i młodzieży szkolnej, zasad
dobrego wychowania - pod rygorem relegowania Uczestnika z placówki wypoczynku na koszt uczestnika
obozu.
9. Uczestnik obozu jest zobowiązany zgłosić się na miejsce zbiórki w miejscu i czasie określonym, o którym
zostaną poinformowani do 7 dni przed wyjazdem przez organizatora poprzez stronę internetową.
10. Uznaje się, że Organizator oraz kadra wychowawcza organizatora nie może ponosić odpowiedzialności za
błędy wychowawcze popełnione przez rodziców uczestnika obozu.
11. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów. Organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez
Uczestników podczas pobytu i w środkach transportu.
III. Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator umożliwia rodzicom lub prawnym opiekunom uczestników obozu kontakt z uczestnikami obozu
i osobą bezpośrednio opiekującą się uczestnikiem na następujących zasadach:
a. uczestnicy mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych z wyłączeniem czasu trwania zajęć.
b. Organizator udostępni rodzicom numer telefonu do opiekunów uczestników obozu.
c. Uczestnicy mogą korzystać bezpłatnie z sieci WI-FI udostępnionej w hotelu.
2. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z winy uczestnika obozu. Rzeczy
cenne i wartościowe (aparaty telefoniczne, fotograficzne, odtwarzacze, gry elektroniczne) oraz pieniądze,
biżuterię należy przekazywać do depozytu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i
zniszczenie rzeczy Uczestnika obozu nie oddanych do depozytu.
3. Organizator nie odpowiada za czynności dokonane przez uczestnika poza wiedzą i możliwością nadzoru
opiekunów/wychowawców.
IV. Ubezpieczenie uczestników obozu
W ramach obozu każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
V. Odstąpienie od umowy
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu w każdej chwili, jeśli jego przeprowadzenie jest
niebezpieczne lub z przyczyn od siebie niezależnych, takich jak siła wyższa. Zastrzega się formę pisemną,
mailową lub telefoniczną odwołania obozu. O odwołaniu obozu z tych powodów organizator powiadamia
uczestników pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
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2. W przypadku odwołania obozu z przyczyn opisanych w punkcie 1 Uczestnicy nie mają prawa do żadnych
roszczeń odszkodowawczych.

VI. Postanowienia dodatkowe
Uczestnik obozu, a w przypadku gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią również jego opiekun prawny, udziela
nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem,
wykonanych podczas realizacji projektu pt. "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne", bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych
zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez
projektodawcę w trakcie oraz po zakończeniu realizacji projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.
VII.

Postanowienia końcowe

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnych aneksów.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Udziału mają zastosowanie przepisy:
a. kodeksu cywilnego;
b. ustawy o systemie oświaty;
c. przepisów oświatowych w części dotyczącej zasad działania i organizacji placówek wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej;
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy Strony będą w pierwszej
kolejności starać się rozstrzygnąć w sposób polubowny, zaś w dalszej kolejności poddają rozstrzygnięciu
sądów powszechnych w Rzeszowie.

Organizator

Uczestnik obozu

Przedstawiciel prawny Uczestnika

Załączniki do Umowy:
Załącznik 1. Karta uczestnika obozu,
Załącznik 2. Regulamin uczestnictwa w obozie
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