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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 
 

1. ORGANIZATOR: 
       Centrum Tańca GABI, ul. Dragana 2, 80-809 Gdańsk - zwany dalej jako CT GABI. 

Zaświadczenie o wpisie do Zezwolenie Wojewody Pomorskiego na organizację imprez turystycznych 

Nr 061, Rejestr Ministerstwa Gospodarki Departamentu Turystyki Nr 03059. 

Zawarcie umowy z Centrum Tańca GABI następuje w chwili podpisania przez reprezentanta Dziecka 

Umowy – Zgłoszenia, której integralną częścią są niniejsze WARUNKI UCZESTNICTWA. 

2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 5 Ustawy o usługach turystycznych, posiada ubezpieczenie na 

pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. 

Wysokość ubezpieczenia jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną 

przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. 

  

3. TERMINY – PROGRAM 
 

 24.06. – 28.06.2019, Hotel GOŁUŃ, Słodziaki Potworaki 

 24.06. – 28.06.2019, Hotel GOŁUŃ, W Świecie Gier I Robotów 

 24.06. – 28.06.2019, Hotel VENUS, Akademia Tańca I Projektowania 

 24.06. – 28.06.2019, Hotel VENUS, Pływacka Przygoda 

 29.06. – 05.07.2019, Hotel GOŁUŃ, Taneczne Wakacje z Gwiazdami 

 29.06. – 05.07.2019, Hotel GOŁUŃ, Obóz Mega Sportowy 

 30.06. – 05.07.2019, Hotel AUSTERIA, Master Chef Junior 
 30.06. – 05.07.2019, Hotel AUSTERIA, Letni Chillout 

 1.07. – 06.07.2019, Hotel WROTA KASZUB, Kocham Konie i Inne Zwierzęta 

 1.07. – 06.07.2019, Hotel WROTA KASZUB, Mali Artyści 

 

 

24.06. - 28.06.2019, Hotel GOŁUŃ,  Słodziaki Potworaki  
 

 SUPER HIT! Jazda konna 

 Zajęcia na kids trampolinach 

 Słodziaki Potworaki – zrób je sam! 

 Tablica Pele Mele – mięciutka ozdoba Twojego pokoju, a przy okazji miejsce na ważne zdjęcia i notatki 

 Stwórz swój nietypowy obraz 

 Plażowanie i kąpiele w jeziorze 

 For Girls- kolonijne SPA – babskie ploteczki przy wspólnym malowaniu paznokci 

 Kolonijny Challenge – chrzest kolonisty 

 Wakacyjne Święto Holi 

 Zajęcia taneczne – hit lata 

 Plażowanie i kąpiele w jeziorze 

 Zajęcia sportowe 

 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

 

SUPER HIT! 

 BAŃKOWE SHOW 

 REJS STATKIEM PO JEZIORZE 

 

 
24.06. – 28.06.2019, Hotel GOŁUŃ, W Świecie Gier i Robotów 

 

 MAKEBLOCK – CODEY ROCKY -warsztaty z robotyki –NOWOŚĆ! 

 Jazda konna – Super hit! 

 Zostań mistrzem gier planszowych 

 For Boys- gry i zabawy z wyrzutnią Nerf, 

 rozgrywki w Fifa 2019 
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 Gra planszowa XXL 

 Zajęcia na kids trampolinach 

 Wakacyjne Święto Holi 

 Kolonijny Challenge – chrzest kolonisty 

 Unihokej na trawie 

 Rozgrywki w siatkówkę , koszykówkę 

 Mecze piłki nożnej 

 Plażowanie i kąpiele w jeziorze 

 Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

 

SUPER HIT! 

 BAŃKOWE SHOW 

 REJS STATKIEM PO JEZIORZE 

 

 

24.06. – 28.06.2019, Hotel VENUS, Akademia Tańca i Projektowania 

 

 Warsztaty tańca towarzyskiego z Mistrzynią Polski i Półfinalistką Mistrzostw Świata Weroniką Rudnicką – NOWOŚĆ 

 Pokaz tańca – Super hit! 

 Relaks w basenie – Super hit! 

 Warsztaty szycia z profesjonalną krawcową – NOWOŚĆ 

 Wakacyjny worek- uszyj go sama 

 Zwierzaki Paskudziaki – zrób własnego 

 Plażowanie i leniuchowanie 

 Kąpiele w jeziorze 

 Wieczorne imprezy tematyczne 

 Dyskoteki 

 Zajęcia taneczne- hit lata 

 Rozgrywki w kręgle- Konkurs o złota kulę 

 Karmienie Milusińskich zwierząt 

 Wakacyjne święto Holi 

 

SUPER HIT! 

 Bubble Show – historie bańkami pisane 

 

 

 

24.06. – 28.06.2019, Hotel VENUS, Pływacka Przygoda 

 

 Codzienne zajęcia na basenie z nauką pływania – NOWOŚĆ 

 Możliwość wyrobienia karty pływackiej – NOWOŚĆ 

 Warsztaty sztuki walki – Super hit! 

 Kąpiele w jeziorze 

 Plażowanie i leniuchowanie 

 Karmienie Milusińskich zwierząt 

 Zwierzaki Paskudziaki – zrób własnego 

 Zajęcia sportowe 

 Wieczorne imprezy tematyczne 

 Dyskoteki 

 Rozgrywki w kręgle – Konkurs o złotą kulę 

 Podwodne trofeum – zajęcia manualne 

 Wakacyjne święto Holi 

 Zajęcia taneczne – hit lata! 

 

MEGA ATRAKCJA! 

 Bubble Show – historie bańkami pisane 
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29.06. – 05.07.2019, Hotel GOŁUŃ, Taneczne Wakacje z Gwiazdami  
 

 Spotkanie z finalistką The Voice of Poland – Natalią Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Wieczór z Gwiazdą – koncert Natalii Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Warsztaty tańca towarzyskiego z Weroniką Rudnicką – Mistrzynią Polski i Półfinalistką Mistrzostw Świata – 

NOWOŚĆ 

 Pokaz tańca 

 Warsztaty jazdy na rolkach (dla chętnych) – NOWOŚĆ 

 DIY- balerina projekt 

 Roztańczone trampki – według własnego pomysłu 

 Zajęcia manualne 

 Zajęcia na trampolinach 

 Zajęcia taneczne – hip-hop, disco, hit lata! 

 Zajęcia sportowe 

 Kolorowy Festiwal Holi 

 Przejażdżka rowerem wodnym 

 Kolacja plenerowa i ognisko 

 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 Wakacyjne leniuchowanie – plaża, słońce, wypoczynek 

 

SUPER HIT! 

 Aquapark w Kościerzynie 

 

 

29.06. – 05.07.2019, Hotel GOŁUŃ, Obóz Mega Sportowy 

 

 Fifa 19- rozgrywki – Super hit! 

 Warsztaty jazdy na rolkach (dla chętnych) – NOWOŚĆ 

 Spotkanie z finalistką The Voice of Poland – Natalią Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Wieczór z Gwiazdą- koncert Natalii Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Zajęcia na trampolinach 

 Unihokej na trawie 

 Sportowy zawrót głowy: rozgrywki w koszykówkę, rozgrywki w siatkówkę 

 Piłka nożna – treningi pod okiem trenera 

 Jump Jump- wyścigi w workach 

 Piłkarskie Memo XXL 

 Przejażdżka rowerem wodnym 

 Kolacja plenerowa i ognisko 

 Wakacyjne święto Holi 

 Wakacyjne leniuchowanie- plaża, słońce, wypoczynek 

 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 Gry i zabawy z wyrzutnią Nerf 

 

SUPER HIT! 

 Aquapark w Kościerzynie 

 
 

30.06. – 05.07.2019, Hotel AUSTERIA, Master Chef Junior 

 

 Warsztaty z Bartkiem Kwietniem - zwycięzcą 3 Edycji Master Chef Junior – Super hit! 

 Warsztaty kulinarne z Arturem Wesoły współpracownikiem Wojciecha Modesta Amaro – Super hit ! 

 Kuchenny Handmade – deseczka młodego kucharza, mój pierwszy przepiśnik 

 Zgadnij co to – konkurs kulinarny 

 Relaks w jacuzzi 

 Spacery pod Tężniami 

 Gry i zabawy zespołowe 
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 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 Wakacyjne święto Holi 

 Tenis ziemny pod okiem trenera w profesjonalnej hali 

 Kolacja wieczorna przy ognisku w chacie grillowej 

 Zajęcia taneczne 

 Zajęcia sportowe 

 
NOWOŚĆ! 

 Wyjście na Wodny Plac Zabaw 

 
30.06. – 05.07.2019, Hotel AUSTERIA, Letni Chillout 

 

 Wyjście do kina – Super hit! 

 Zajęcia z tenisa ziemnego w profesjonalnej hali pod okiem trenera 

 Relaks w jacuzzi 

 Z hulajnogą za pan brat 

 Triki na hulajnodze – prezentacje 

 Spacery pod Tężniami 

 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 Wakacyjne święto Holi 

 Kolacja wieczorna przy ognisku w chacie grillowej 

 Zajęcia taneczne – HIT LATA 

 Ozdabianie koszulki według własnego wzoru 

 Chrzest na super kolonistę- podejmij wyzwanie 

 Zajęcia sportowe 

 Cekinowe obrazki- świecące ozdoby do Twojego pokoju 

 Tiulowe opaski 

 

NOWOŚĆ! 

 Wyjście na Wodny Plac Zabaw 

 

 

1.07. – 06.07.2019, Hotel WROTA KASZUB, Kocham Konie i Inne Zwierzęta 

 

 Spotkanie z finalistką The Voice of Poland – Natalią Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Wieczór z Gwiazdą- koncert Natalii Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Kocham konie - jazda konna 

 Kolacja plenerowa w chacie 

 DIY- zwierzaki Paskudziaki 

 Cekinowe obrazki- świecące ozdoby do Twojego pokoju 

 Relaks w jacuzzi 

 Zajęcia taneczne 

 Zajęcia sportowe 

 Ciekawostki, zagadki i historie o zwierzątkach zakończone Wielkim Testem Wiedzy 

 Kolonijne święto Holi 

 Gry i zabawy na powietrzu 

 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 

SUPER HIT! 

 PRZEJAZD BRYCZKĄ LUB WOZEM DRABINIASTYM 
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1.07. – 06.07.2019, Hotel WROTA KASZUB, Mali Artyści 

 

 Spotkanie z finalistką The Voice of Poland – Natalią Cepelik-Muianga – Super hit! 

 Wieczór z Gwiazdą- koncert Natalii Cepelik-Muianga – Super hit! 

 HIT LATA! DISCO DANCE – nauka układu tanecznego do popularnej piosenki 

 Warsztat tancerza – profesjonalne rozgrzewki i ćwiczenia rozciągające 

 DIY – zwierzaki Paskudziaki 

 Tablica Pele-Mele – mięciutka ozdoba do Twojego pokoju, a przy okazji miejsce na ważne notatki i zdjęcia 

 Tęczowe opaski- kreatywnie zajęcia podczas których wykonamy opaski do włosów 

 Cekinowe obrazki 

 Filmoteka – projekcja dwóch filmów tanecznych 

 Kolonijne święto Holi 

 Dyskoteki i wieczorne imprezy tematyczne 

 Relaks w jacuzzi 

 Kolacja plenerowa w chacie 

 Jazda konna 

 
SUPER HIT! 

 PRZEJAZD BRYCZKĄ LUB WOZEM DRABINIASTYM 

 

 

4. PRZEJAZD. 
CENA NIE ZAWIERA TRANSPORTU. Możliwy jest transport za dodatkową opłatą, zgodnie z 

cennikiem poniżej, przy minimum 30 osobach. W takim przypadku CT GABI gwarantuje przejazd 

autokarami lub busami (w przypadku małej ilości dzieci ) na trasach do i z hotelu. 

 

CENNIK TRANSPORTU 
Transport dodatkowo płatny, cena zawiera przewóz do i z hotelu. 

TRANSPORT Hotel GOŁUŃ 
Hotel 

VENUS 
Hotel AUSTERIA 

Hotel WROTA 
KASZUB 

Gdańsk 90 zł 90 zł 140 zł 90 zł 

Bydgoszcz  140 zł 140 zł 90 zł 140 zł 

Toruń 140 zł 140 zł 50 zł 140 zł 

 

 

Miejsce, godziny wyjazdu i powrotu zostaną podane do dnia 5.06.2019 r. w Karcie Wyjazdu, która 

będzie dostępna na stronach www.ctgabi.pl oraz biurze CT GABI. 

 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW: 

1. Kontakt telefoniczny z dziećmi możliwy jest w godzinach 14.00 - 15.30 w czasie ciszy po 

obiedniej. Poza wskazanymi godzinami obowiązuje całkowity zakaz korzystania przez 

Dziecko z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji. W nagłych wypadkach 

kontakt telefoniczny zostanie podjęty przez wychowawcę. W przypadku, gdy Dziecko będzie 

zabierało na imprezę turystyczną własny telefon komórkowy lub inne urządzenie do 

komunikacji, będzie zobowiązane do jego zdeponowania u wychowawcy z możliwością 

odbioru na czas możliwego kontaktu telefonicznego. Zdeponowane telefony i inne urządzenia 

do komunikacji zostaną zgromadzone w miejscu dostępnym wyłącznie dla wychowawcy. 

Wychowawca nie może zapoznawać się z zasobami telefonu lub innych urządzeń do 

komunikacji: kontaktami, zdjęciami, filmami i innymi informacjami zapisanymi w telefonie 

lub w innych urządzeniach do komunikacji Dziecka, z wyłączeniem przypadków 

wymagających interwencji z uwagi na jego bezpieczeństwo. 

2. Dziecko jest zobowiązany do powierzenia Organizatorowi rzeczy wartościowych 

pozostawianych bez opieki podczas pobytu oraz w środkach transportu. Rodzice/Opiekunowie 

Dziecka zobowiązani są do zgłoszenia Organizatorowi posiadania przez Uczestnika podczas 

pobytu rzeczy wartościowych. 

http://www.ctgabi.pl/
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3. W razie przyjmowania przez Dziecko (na stałe lub w trakcie kolonii ) jakichkolwiek lekarstw 

prosimy o spisanie, jakie są to lekarstwa i w jaki sposób Dziecko ma mieć je podawane. Cały 

opis na oddzielnej kartce należy przekazać wychowawcy przed wyjazdem 

4. Jeżeli Dziecko zostanie osobiście zawiezione lub/i osobiście odebrane z kolonii – prosimy o 

dostarczenie pisemnej informacji do biura Centrum Tańca GABI do dnia 5.06.2019 r. 

5. Zabrać Dziecko z kolonii ( nawet na krótkie odwiedziny ) może tylko rodzic lub prawny 

opiekun (musi mieć przy sobie dowód osobisty oraz podpisać kartę wyjścia). 

6. Jeśli po przyjeździe z obozu, Dziecko nie będzie mogło być odebrane osobiście przez rodzica 

lub prawnych opiekunów, konieczne jest wcześniejsze, zgłoszenie tego faktu na piśmie do 

biura CTGABI. W przypadku upoważnienia do odbioru Dziecka osoby trzeciej, należy podać 

jej dane osobowe (nazwisko, imię i numer dowodu tożsamości), najpóźniej do dnia wyjazdu 

Dziecka na imprezę. Dziecko będzie mogło być odebrane po identyfikacji osoby 

upoważnionej.  

7. W celu ułatwienia transportu bagażu prosimy, aby Dziecko spakowane było w jedną torbę, 

walizkę lub plecak. Bagaż ten musi mieć przyczepioną zawieszkę bagażową zawierającą imię i 

nazwisko, adres, telefon Dziecka. Po przybyciu na miejsce zbiórki należy odnaleźć grupę, do 

której zostało przydzielone Dziecko oraz wpisać nr grupy na zawieszkę bagażową. Informacji 

o grupach będą udzielały osoby z Centrum Tańca GABI. Należy także zgłosić wychowawcy 

danej grupy przybycie Dziecka na miejsce zbiórki (każdy wychowawca będzie miał 

identyfikator). 

 

6. ORGANIZATOR ZAPEWNIA wykwalifikowanych opiekunów i wychowawców grup z 

wykształceniem i stażem pedagogicznym; nauczycieli tańca; całodobową opiekę medyczną; 

wyżywienie: 4 posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja; zakwaterowanie w 

pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. 

 

7. DO DYSPOZYCJI DZIECI SĄ: sale taneczne, sala plastyczna, stołówka, kawiarenka  

 

8. UBEZPIECZENIE: 

Wszyscy uczestnicy wraz z kadrą ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. 

 

9.  PŁATNOŚĆ I REZERWACJA ( cennik opłat poniżej ) 

 

1. Rezerwację dokonujemy przez wypełnienie formularza na stronie www.ctgabi.pl i wpłacie 200 zł na 

konto CT GABI. 

2. UWAGA! We wszystkich przypadkach koszt rezerwacji w wysokości 200 zł będzie zaliczony na 

poczet ceny za kolonię, a w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem przepisów 

poniższych. 

3. Cennik turnusów 

CENNIK TURNUSÓW 

TURNUS TEMAT 
ZALICZKA 
płatne przy 
rezerwacji 

I RATA 
do 

5.04.2019 

II RATA 
do 

5.06.2019 

CENA  
do  

5.06.2019 

WPŁATA  
po  

5.06.2019 

DOKUMENTY 
do  

5.06.2019 

24.06. - 
28.06.2019 

Hotel GOŁUŃ 

Słodziaki 
Potworaki 

200 zł 200 zł 599 zł 999 zł 1099 zł 

Karta 
Uczestnika Obozu, 

Umowa Turystyczna 
 

W Świecie Gier i 
Robotów 

200 zł 200 zł 699 zł 1099 zł 1199 zł 

24.06. - 
28.06.2019, 

Hotel VENUS 

Akademia 
Tańca I 

Projektowania 
200 zł 300 zł 599 zł 1099 zł 1199 zł 

Pływacka 

Przygoda 
200 zł 300 zł 599 zł 1099 zł 1199 zł 

29.06. – 
05.07.2019 

Hotel GOŁUŃ 

Taneczne 

Wakacje z 

Gwiazdami 

200 zł 500 zł 699 zł 1399 zł 1499 zł 

Obóz Mega 

Sportowy 
200 zł 500 zł 699 zł 1399 zł 1499 zł 

30.06. – 
05.07.2019 

Hotel 
AUSTERIA 

Master Chef 

Junior 
200 zł 350 zł 749 zł 1299 zł 1399 zł 

Letni Chillout 200 zł 350 zł 749 zł 1299 zł 1399 zł 

1.07. – 
06.07.2019, 

Hotel WROTA 
KASZUB 

Kocham Konie i 

Inne Zwierzęta 
200 zł 400 zł 699 zł 1299 zł 1399 zł 

Mali Artyści 200 zł 400 zł 699 zł 1299 zł 1399 zł 
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Dokonując zgłoszenia Dziecka oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z WARUNKAMI 

UCZESTNICTWA w imprezie organizowanej 
 

4. Dopuszcza się wpłatę pozostałej kwoty po terminie promocyjnym jednakże będzie to cena 

zwiększona stosownie do wyżej zamieszczonej informacji w Cenniku Turnusów. 

5. KARTĘ KOLONII DZIECKA, część A i B należy oddać uzupełnioną ( nauczycielowi tańca w 

szkole, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura CT GABI ) do 5.06.2019. 

6. Propozycje wspólnego zakwaterowania dzieci będą brane pod uwagę tylko w przypadku 

terminowego oddania karty, tj. do 5.06.2019. 

7. Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Tańca GABI. Dane osobowe będą 

przechowywane w zasobach, do których dostęp mają wyłącznie osoby posiadające certyfikowane 

upoważnienie. Centrum Tańca GABI posiada procedury oraz środki zapewniające bezpieczeństwo 

przetwarzanych danych osobowych. Przedstawiciel Dziecka, zgłaszający dane osobowe, ma prawo 

dostępu do danych swoich i Dziecka, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. Ma także prawo 

do ich poprawiania, a także, w każdym momencie, do żądania zaprzestania ich przetwarzania 

(„prawo zapomnienia”) oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym złożenia skargi do organu 

nadzorczego. Dane osobowe podane przez Zgłaszającego będą przechowywane przez okres 5 lat od 

daty zgłoszenia Dziecka na imprezę turystyczną. Po wskazanym okresie dane ulegną dezaktywacji i 

zostaną na trwale usunięte z zasobów Centrum Tańca GABI. 

8. Wpłat dokonujemy wyłącznie na konto: 

 
Centrum Tańca GABI, ul. Dragana 2, 80-809 Gdańsk 

Nr r-ku 10 2490 0005 0000 4600 2702 0469 
z opisem „imię i nazwisko dziecka / szkoła (nr i miasto)/ hotel/ temat turnusu”. 

 

Za datę wpływu uważa się zaksięgowanie środków na koncie bankowym. 

Organizator zapewnia, iż w/w ceny nie podlegają zmianie. 
 

Obowiązuje zniżka dla rodzeństwa korzystającego z organizowanego wypoczynku 
w wysokości 50 zł na każde kolejne zgłaszane Dziecko z rodziny. 

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy przed jej rozpoczęciem w przypadkach: 

1. Zgłoszenia się mniej niż 40 dzieci na jeden wyjazd, w tym wypadku odwołanie imprezy może 

nastąpić do 7 dni przed jej rozpoczęciem 

2. Działania siły wyższej (np. decyzji władz państwowych, powodzi, itp.) 

3. Odwołania świadczeń przez kontrahenta z przyczyn niezależnych od Biura. 

Biuro niezwłocznie poinformuje reprezentanta dziecka o istniejącej przeszkodzie proponując 

jednocześnie udział w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Dziecko ma 

prawo odstąpienia od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku 

zapłaty jakiejkolwiek kary umownej lub ma prawo uczestnictwa w proponowanej przez Biuro 

imprezie zastępczej. 

11. Dziecko może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając oświadczenie w formie 

pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do biura CT GABI, w którym 

zawarto umowę lub dzień następujący po dniu, w którym klient nie dokona uzupełnienia wpłaty do pełnej 

ceny imprezy lub usługi. Brak zapłaty w terminie na jeden dzień przed rozpoczęcie imprezy będzie 

traktowany jako rezygnację dorozumianą. 

12. Koszty ponoszone przez Dziecko w razie jego rezygnacji z imprezy. Rezygnacja z udziału w kolonii może 

nastąpić jedynie na drodze pisemnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów przekazanego 

organizatorom. W przypadku rezygnacji z imprezy Dziecko może być zobowiązane do zrefundowania 

kosztów przez CT GABI na przygotowanie jego uczestnictwa w obozie, które zostały poniesione i nie 

mogą być zwrócone. Koszty te CT GABI przedstawi i udokumentuje reprezentantom dziecka w wezwaniu 

do zapłaty. W uzasadnionych przypadkach CT GABI może odstąpić od potrącenia kosztów rezygnacji. 

Zaliczka 200 zł w każdym przypadku nie podlega zwrotowi za wyjątkiem przypadku przewidzianego w 

pkt.10. 

13. Odstępując od umowy uczestnik może w terminie do 3 dni od złożenia rezygnacji, wskazać na swoje 

miejsce inną osobę i przekazać jej swoje uprawnienia. Osoba ta przejmie obowiązki wynikające z umowy, 

rozliczenie dokonanych wpłaty na poczet imprezy odbywa się pomiędzy zbywającym a nabywającym 

prawa z umowy. 

14. Dziecku przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy 

turystycznej z przyczyn nie leżących wyłącznie po stronie Dziecka. Jednakże w przypadku, gdyby Dziecko 
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nie skorzystało ze świadczeń w czasie trwania imprezy włącznie z przyczyn leżących po jego stronie, zwrot 

świadczeń przysługuje tylko w przypadku, gdyby Organizator nie poniósł uprzednio kosztów tych 

świadczeń.  W takim wypadku Organizator jest zobowiązany wykazać datę poniesienia wydatku i wartość 

niewykorzystanych przez Dziecko świadczeń. W przypadku niewykonania przewidzianych w umowie 

usług, Organizator jest obowiązany wobec reprezentanta Dziecka i za jego zgodą, wykonać świadczenie 

zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie 

imprezy, reprezentant Dziecka może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Wartość 

niewykorzystanych lub niewykonanych świadczeń Organizator jest zobowiązany wykazać po zakończeniu 

imprezy w celu ewentualnego ich rozliczenia z reprezentantem Dziecka. 

15. Centrum Tańca GABI nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania siły 

wyższej. Organizator nie odpowiada także za szkody w mieniu Dziecka, chyba że sam je spowodował. 

16. Za szkody zawinione przez Dziecko w majątku ośrodka oraz podczas podróży odpowiadają jego rodzice lub 

opiekunowie. Organizator zastrzegają sobie prawo do zastosowania w stosunku do Dziecka środków 

dyscyplinarnych, łącznie z odesłaniem do domu na koszt rodziców lub prawnych opiekunów, w przypadku 

rażącego i uporczywego łamania regulaminu placówki. 

17. Centrum Tańca GABI odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz za umówioną 

jakość usług. W wypadku nieprawidłowego wykonywania usług Dziecko powinno w trakcie trwania 

imprezy zawiadomić o tym wykonawcę usługi tj. właściciela Centrum Tańca GABI lub osobę go 

reprezentującą na czas trwania imprezy. Niezależnie od zawiadomienia, po zakończeniu imprezy, 

reprezentant Dziecka może zgłosić  w formie pisemnej reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w 

sposobie realizacji imprezy najpóźniej w ciągu 30 dni od daty jej zakończenia. Centrum Tańca GABI 

zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, o czym niezwłocznie 

powiadomi reprezentanta Dziecka. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie, będzie równoznaczny z 

uwzględnieniem reklamacji.  

18. W/w impreza odbywa się bez uczestnictwa przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 

29.08.1997 o usługach turystycznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 


