
WARUNKI UCZESTNICTWA 

ZAWARCIE UMO WY 

1. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym (prawnym opiekunem Uczestnika) a EXTREME PLANET Łukasz 

Polasik o udziale w imprezie następuje po zapoznaniu się przez Zamawiającego z warunkami uczestnictwa oraz 
dokonaniu przez Niego wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej przez Organizatora. 

2. Nie dokonanie wpłat rat w odpowiednich terminach jest traktowane jako zerwanie umowy z winy Zamawiającego.  

3. Terminy wpłacenia rat:  

o I - przy zapisie 

o II - najpóźniej do 20 dni przed wyjazdem 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny lub odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (np. 

zmiana cen paliw, decyzje władz państwowych, brak wymaganego minimum Uczestników, itp.). Zamawiającemu 

nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie ani odsetki. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia, w którym został 

poinformowany o zmianie warunków ma obowiązek poinformować organizatora o przyjęciu lub odrzuceniu 

nowych warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie jest traktowany jako akceptacja nowych warunków. 

REALIZACJA UMOWY 

5. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń instruktora. Spożywanie alkoholu 
oraz palenie tytoniu lub zażywanie środków odurzających na obozie dla dzieci i młodzieży jest zabronione.  

Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (wydalenie z obozu) w 

powyższych przypadkach lub jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne realizowanie programu lub naraża na 

niebezpieczeństwo siebie lub innych. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Zamawiający. 

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy Uczestnika i zobowiązuje się do ich 
naprawienia lub pokrycia kosztów. 

7. Uczestnik powinien posiadać w dniu wyjazdu wypełnioną i podpisaną przez rodzica Kartę Kwalifikacyjną (dotyczy 

wy jazdu na obozy dla dzieci i młodzieży). 

8. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od 

niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, siła wyższa, itp. 
9. Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn 

leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba 

i inne. 

REZYGNACJA Z IMPREZY 

10. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie 

następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora np. zmiana istotnych warunków umowy (cena, termin, 
miejsce lub standard zakwaterowania, środek transportu) lub odwołanie imprezy przez Organizatora. 

11. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie 

Organizatora jak np.:  

o nie dotrzymanie przez Zamawiającego określonych w umowie terminów,  

o nie przybycie Uczestnika na zbiórkę, 
o choroba lub inne wypadki losowe, 

dokonuje się następujących potrąceń:  

d. 10% ceny imprezy w razie rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie w terminie powyżej 50 dni przed 

jej rozpoczęciem,  

e. 20% ceny przy rezygnacji pomiędzy 30-49 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 

f. 30% ceny przy rezygnacji pomiędzy 14-29 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 

g.  40% ceny w razie rezygnacji pomiędzy 7-13 dniem przed rozpoczęciem imprezy, 
h. 60% ceny przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od rozpoczęcia imprezy. 

12. Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę dostarczenia pisemnego oświadczenia do firmy EXTEME 

PLANET. 

13. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczeń lub realizacji programu przyjmowane są na piśmie w ciągu 7 dni 

od zakończenia imprezy. 

REKLAMACJE I UWAGI PROSIM Y KIEROWAĆ NA ADRES: 

Extreme Planet - Łukasz Polasik  
Adres 

ul. Miedziana 36 

64-920 Piła 

 


