
 
 
 
 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU RODZINNYM 
 

§1 Informacje ogólne 
1. Pobyty organizowane są przez Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „Nowak” Małgorzata Nowak z 

siedzibą w: 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3 zwanego dalej „Organizatorem”. 
2. Pobyty odbywają się w:  43-410 Zebrzydowice k/Cieszyna, ul. Wojska Polskiego 10 (woj. Śląskie), w dwóch 

terminach: 01.08.2018r – 07.08.2018r.i 08.08.2018r – 14.08.2018r.  
§2 Warunki uczestnictwa i płatności 

1. W pobytach mogą uczestniczyć całe rodziny, przewidziany jest udział w zajęciach/warsztatach dzieci w wieku 
powyżej 4 roku życia. Udział młodszych dzieci winien być uzgodniony z „Organizatorem” i nie będzie 
obejmował całości prezentowanego programu. 

2. Osoby dorosłe uczestniczące w pobytach biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci 
oraz za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego swojego oraz swoich dzieci w trakcie trwania całego pobytu 
uwzględniając również zajęcia i warsztaty. 

3. Warunkiem uczestnictwa w pobytach jest uprzednia rezerwacja miejsca dokonana telefonicznie lub poprzez 
formularz zgłoszeniowy drogą mailową. 

4. Udział w pobytach jest płatny. Cennik udziału jest podany w folderze udostępnionym przez Organizatora oraz 
na stronie www. zuris.pl. Płatność za pobyty następuje w dwóch ratach: opłata rezerwacyjna za udział w 
wybranym terminie w formie zadatku w wysokości 600zł od dziecka oraz 800zł od osoby dorosłej, wpłacanej 
na konto bankowe Organizatora: Zakład Usług Rehabilitacyjnych i Socjalnych „Nowak” Małgorzata Nowak ul. 
Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, ING Bank Śląski S.A. o/Zawiercie, nr konta:  92 1050 1591 1000 0022 6290 3889. 
Pozostałą kwotę należy uiścić na konto bankowe Organizatora najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia 
pobytu. 

5. Wpłatę zadatku należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu potwierdzenia rezerwacji miejsc przez 
Organizatora. W przypadku rezerwacji w 14 dniu i później do rozpoczęcia pobytu, uczestnika nie obowiązuje 
wpłata zadatku. Uczestnik wpłaca na konto bankowe Organizatora całą kwotę za pobyt. Rezerwacja zostanie 
anulowana w przypadku nie wpłynięcia na konto bankowe Organizatora wpłaty zadatku w ciągu 7 dni od 
potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora. 

6. Potwierdzenie rezerwacji miejsc zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty zadatku przez Organizatora. 
7. W przypadku rezygnacji z udziału w pobycie na 30 dni przed jego rozpoczęciem zostaje potrącone 50% 

wartości zadatków, w przypadku rezygnacji z udziału w pobycie później niż 30 dni do jego rozpoczęcia zostaje 
potrącone 100% wartości zadatków tytułem kosztów organizacyjnych. Dopłaty do pobytu są zwracane w 
całości. 

8. W przypadku niestandardowego wyżywienia np. alergia pokarmowa, forma żywienia może ulec zmianie 
(porcje serwowane) oraz kwota pobytu może ulec zmianie. 

9. Dopuszcza się możliwość odstąpienia miejsca w pobycie innej osobie po uprzednim poinformowaniu 
Organizatora. 

10. W przypadku nieobecności osób na pobycie, bez uprzedniego poinformowania Organizatora, wniesione 
wpłaty nie podlegają zwrotowi. 

11. Ilość miejsc w pobytach jest ograniczona. 
12. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona – o udziale może decydować kolejność zgłoszeń. 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie pobytów m.in. z uwagi na warunki 

pogodowe lub z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
14. Organizator zakłada minimalną ilość osób dorosłych tj. 20 osób do zrealizowania pobytu. W przypadku 

mniejszej ilości osób Organizator może odwołać pobyt. W tym przypadku zaliczki i dopłaty zostają zwrócone 
w całości.  

§3 Informacje organizacyjne 
1. Pobyty rozpoczynają się obiadem o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.  

Uczestnicy są proszeni o punktualne przybycie. W przypadku opóźnień Uczestnicy są proszeni o 
poinformowanie o tym fakcie Organizatora celem ewentualnego przesunięcia godziny posiłku. 

2. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie wybranego i opłaconego wariantu. 
3. Na pobytach obowiązuje żywienie lekkostrawne z elementami diety odkwaszającej. 



4. W trakcie pobytów przewidziany jest program: edukacyjny, warsztatowy, zajęciowy oraz przerwy na posiłki. 
Ilości i długości przerw uzależnione są od czasu trwania warsztatów w danym dniu. 

5. W trosce o komfort Uczestników niezbędne jest zabranie ze sobą wygodnych strojów dostosowanych do 
zajęć w terenie i zmiennych warunków pogodowych. W przypadku dzieci prosimy o uwzględnienie odzieży 
dostosowanej do prac brudzących np. malowanie farbami, ceramika. 

6. Na czas trwania warsztatów niezbędne jest maksymalne ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych 
(telefony komórkowe, tablety, laptopy, konsole do gier itp.). 

§4 Zasady bezpieczeństwa 
1. Uczestnicy pobytów są zobowiązani do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu 

własnemu oraz innych osób uczestniczących w pobycie. 
2. W sytuacjach zagrożenia Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń osoby 

prowadzącej zajęcia lub poleceń odpowiednich służb. 
3. Osobom uczestniczącym w pobytach zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków 

odurzających na terenie obiektu. 
4. Organizator może odmówić udziału w pobytach osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

odurzających. W takim wypadku Organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. 
 
Regulamin jest podany do publicznej wiadomości, poprzez udostępnienie go drogą elektroniczną uczestnikom 
pobytów. Zgłoszenie chęci udziału w pobytach (formularz zgłoszeniowy) jest równoznaczny z akceptacją 
niniejszego regulaminu oraz cennika.  
 
 


