WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM 2017
organizowanym przez Fundację Diabeciaki
1. Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny jest przeznaczony dla dzieci chorych na
cukrzycę w wieku 8-19 lat. Organizatorem turnusu jest Fundacja Diabeciaki z siedzibą:
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź, nr
wpisu do rejestru organizatorów turnusów
rehabilitacyjnych OR/10/0001/14zwana w dalszej części „ORGANIZATOREM”.
2. Turnus odbywać się będzie w dniach 11.07.-24.07.2017 r. w miejscowości Bielsko Biała w
Hotelu Dębowiec
3. Uczestnikiem imprezy jest rodzic/opiekun prawny dziecka, które uczestniczy w turnusie,
zwany w dalszej części „KLIENTEM” lub inne osoby objęte zgłoszeniem.
4. Kadra medyczna i wychowawcza na turnus rehabilitacyjny będzie się składać z
następujących osób:
• 1 kierownika turnusu,
• 3 lekarzy specjalistów w zakresie pediatrii i diabetologii posiadających odpowiednie
kwalifikacje dla sprawowania opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę,
• 8 osób pomocniczego personelu medycznego,
• 8 wychowawców z wykształceniem pedagogicznym lub posiadające uprawnienia dla
wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
5. Zgłoszenia dziecka na turnus można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą
formularza zgłoszeniowego na stronie www.diabeciaki.pl. O zakwalifikowaniu na turnus
decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie utworzona lista
rezerwowa. W terminie do 5 dni roboczych Klient otrzyma na adres e-mail wskazany w
zgłoszeniu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz informację czy dziecko się znajduje na
liście podstawowej czy też rezerwowej.
6. W przypadku zakwalifikowania dziecka na listę podstawową uczestników turnusu, Klient
jest zobowiązany do opłacenia turnusu w kwocie 2.100 zł za każde dziecko. Płatność może
być jednorazowa (do 28.02.2017 r.) lub rozłożona na 3 raty:
• I rata płatna w kwocie 400 zł w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2017r.,
• II rata płatna w kwocie 500 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2017r.,
• III rata płatna w kwocie 1.200 zł w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2017r. (w
przypadku otrzymania dofinansowania z PCPR/MOPS III rata płatna jest w wysokości
stanowiącej różnicę między kwotą 1.200 zł a kwotą przyznanego dofinansowania).
7. W przypadku otrzymania przez Klienta dofinansowania z zakładu pracy na wyjazd dziecka
na turnus rehabilitacyjny Klient obowiązany jest do zapłacenia różnicy między kwotą 2.100
zł a kwotą uzyskanego dofinansowania z zakładu pracy.
8. Brak pełnych wpłat w/w terminach upoważnia Organizatora do skreślenia z listy
podstawowej i potrącenia poniesionych kosztów administracyjnych w kwocie 20 zł.
9. Klient zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi w terminie do 15.03.2017r.:
• oryginału właściwie wypełnionej karty kwalifikacyjnej – do pobrania na stronie
www.diabeciaki.pl,
• oryginału warunków uczestnictwa podpisanych przez Klienta - do pobrania na stronie
www.diabeciaki.pl,
• kopii orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.
Powyższe dokumenty należy dostarczyć na adres: Fundacja Diabeciaki, ul. Łąkowa 11,
90-562 Łódź.
Brak powyższych dokumentów lub nieterminowe ich złożenie upoważnia Organizatora do
skreślenia dziecka z listy podstawowej uczestników turnusu.
10. Wyjazd na turnus odbywa się autokarem z Łodzi do bielska Białej w dniu 11.07.2017 r.
11. Przyjazd z turnusu odbywa się autokarem z Bielska Białej do Łodzi w dniu 24.07.2017 r.
12. Po uprzednim zawiadomieniu na co najmniej 5 dni roboczych przed wyjazdem istnieje
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możliwość dojazdu dziecka na miejsce turnusu w Bielsku Białej . W takim wypadku Klient
zapewni transport dziecka we własnym zakresie i na własny koszt.
13. O wszelkich zmianach danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Klient powinien
niezwłocznie powiadomić Organizatora. Organizator nie odpowiada za niewykonane
warunków uczestnictwa z powodu zmian danych, o których nie został powiadomiony.
14. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie warunków uczestnictwa
w turnusie. Organizator nie odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie
warunków uczestnictwa w turnusie, jeżeli jest to spowodowane wyłącznie działaniem lub
zaniechaniem ze strony Klienta (np. niespełnienie obowiązków Klienta wynikających z
warunków uczestnictwa) bądź zostało spowodowane siłą wyższą.
15. Organizator odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania jego kontrahentów
jak za działania własne. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe z działania lub
zaniechania jego kontrahentów, jeżeli jest to spowodowane wyłącznie działaniem lub
zaniechaniem ze strony Klienta bądź zostało spowodowane siłą wyższą.
16. Klient oświadcza, iż jego dziecko będzie przestrzegać regulaminy i zasady porządkowe
obowiązujące podczas przejazdów oraz w miejscach pobytu.
17. Reklamacji nie podlegają warunki, okoliczności dotyczące turnusu, o których Klient
wiedział w dniu zawarcia umowy i je akceptował.
18. Cena ustalona w warunkach uczestnictwa nie może być podwyższona chyba, że Organizator
udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: wzrost
kosztów transportu, podatków, lub innych opłat związanych z organizacją turnusu, wzrostu
stawek podatku VAT. Na 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w warunkach
uczestnictwa nie może być podwyższona.
19. W przypadku gdy Organizator jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić
istotne warunki uczestnictwa z Klientem, powiadamia o tym Klienta najpóźniej na 21 dni
przed rozpoczęciem turnusu. W tej sytuacji Klient powinien w terminie 3 dni od otrzymania
informacji od Organizatora zawiadomić go czy przyjmuje proponowana zmianę warunków
uczestnictwa czy też odstępuje od turnusu z natychmiastowym zwrotem od Organizatora
wszystkich wpłaconych kwot pieniężnych.
20. W przypadku odwołania turnusu przez Organizatora z przyczyn niezależnych od Klienta,
Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot pieniężnych.
21. Rezygnacja z udziału w turnusie może nastąpić do 15.06.2017 r. wyłącznie w formie
pisemnej i musi zawierać potwierdzenie doręczenia do Organizatora zgłoszenia przez
Klienta rezygnacji przed datą 15.06.2017 r.
22. W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie przed 15.06.2017 r. Organizator zwróci
Klientowi wszystkie wpłacone kwoty pieniężne po potrąceniu poniesionych kosztów
administracyjnych w kwocie 20 zł.
23. W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie po 15.06.2017 r. Organizator nie będzie
zwracał wpłaconych przez Klienta kwot pieniężnych, chyba że:
• Klient wskaże inne dziecko spełniające warunki udziału w turnusie, którego
rodzic/opiekun prawny wyrazi zgodę na uczestnictwo dziecka w turnusie i opłaci koszty
pobytu dziecka na turnusie,
• inny rodzic/opiekun prawny wyrazi zgodę na uczestnictwo dziecka z listy rezerwowej w
turnusie i opłaci koszty pobytu dziecka na turnusie.
Ewentualny zwrot wpłaconych przez Klienta kwot pieniężnych nastąpi po potrąceniu
poniesionych kosztów administracyjnych w kwocie 20 zł.
24. Zebranie dla Klientów dotyczące turnusu odbędzie się w połowie czerwca 2017 r. O dacie
zebrania Klient zostanie poinformowany na co najmniej 5 dni przed terminem zebrania.
25. Przerwanie podroży lub pobytu z przyczyn leżących po stronie Klienta upoważnia
Organizatora do zatrzymania wpłaconych przez Klienta kwot pieniężnych.
26. Klient może przenieść na osobę spełniająca warunki udziału w turnusie wszelkie
przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
2

wszystkie wynikające z warunków uczestnictwa obowiązki, w szczególności obowiązek
opłacenia kosztów turnusu. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków wynikających
z warunków uczestnictwa jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o
tym, na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. Klient i osoba przejmująca jego
uprawnienia solidarnie odpowiada za nieuiszczoną część ceny turnusu, oraz wszystkie
koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmian uczestnika turnusu.
27. Klient może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży podczas turnusu.
28. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dziecko podczas trwania
podroży oraz w miejscach pobytu oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkody w
wysokości spowodowanej przez dziecko.
29. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy Klient może złożyć
reklamację. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie u kierownika turnusu, a po
powrocie powinna być złożona pisemnie w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.
Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznie uzasadniających
reklamację oraz określać żądanie uczestnika. Biuro udziela odpowiedzi na reklamację w
terminie 30 dni od jej złożenia.
30. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Uwaga!
Prosimy o parafowanie 1 i 2 strony oraz wypełnienie tabelki umieszczonej poniżej:
OŚWIADCZENIE KLIENTA
„Niniejszym akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w
dniach 11.07.2017 – 24.07.17r. w miejscowości Bielsko Biała, organizowanym przez
Fundację Diabeciaki.
Wyrażam także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych moich i
dziecka zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z organizacją
turnusu w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.”
Data
Imię i nazwisko
dziecka
PESEL dziecka
Imię i nazwisko Klienta
Podpis Klienta
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