REGULAMIN WAKACJI WSPINACZKOWYCH BRONX KIDS
Organizatorem wakacji wspinaczkowych, jest Polimorfia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie
przy ulicy Ojcowskiej 166 A, 31-344 Kraków , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000804340. Wakacje odbywają się w obiekcie Bronx Bouldering
przy ulicy Ojcowskiej 166 A, w Krakowie.
Zapisy na Wspinaczkowe Wakacje odbywają się internetowo od 15.06.2020. Turnus trwa od
poniedziałku do piątku. Zapisów można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej www.bronx.com.pl
Maksymalna ilość uczestników na turnus:
- grupa wiekowa 7-10 lat: 12 uczestników
- grupa wiekowa 11-14 lat: 14 uczestników
Koszt uczestnictwa w turnusie:
800 zł/ cały turnus – 5 dni
700 zł/ przy zakupie większej ilości turnusów
150 zł/ jeden dzień
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem wakacji wspinaczkowych Bronx Kids jest Polimorfia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Krakowie przy ulicy Ojcowskiej 166 A, 31-344 Kraków. Wakacje odbywają się w obiekcie Bronx
Bouldering przy ulicy Ojcowskiej 166 A, w Krakowie.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom wakacji opiekę wychowawców w godz. 8.00 do godz.16:30
w dniach, w których odbywa się dany turnus
3. W wakacjach mogą uczestniczyć dzieci w wieku I grupa 7-10 lat i II grupa 11-14 lat (dalej:
Uczestnik/Uczestnicy)
4. Organizator zobowiązuje się do organizacji wakacji zgodnie z zapisami Regulaminu.
Program wakacji wraz z ramowym harmonogramem poszczególnych dni znajduje się na stronie:
www.bronx.com.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu wakacji. W takim przypadku
wszelkie kwoty wpłacone tytułem opłaty za udział Uczestnika w danym turnusie ulegają zwrotowi,
w sposób wybrany przez rodzica (lub innego przedstawiciela ustawowego) Uczestnika, w terminie 5
dni roboczych od poinformowania o odwołaniu turnusu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramowym harmonogramie dni turnusu.

7. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie (drugie śniadanie, obiad,
napoje)
8. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp. które nie są konieczne do udziału w
zajęciach) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników podczas półkolonii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, dokonane przez innych Uczestników.
10. RODZICE (lub inni przedstawiciele ustawowi) :
10.1 Rodzice (lub inni przedstawiciele ustawowi) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do
miejsca wypoczynku i z powrotem.
10.2 W razie konieczności rodzice (lub inni przedstawiciele ustawowi) są zobowiązani napisać
pisemne upoważnienie dla osób, które mogą odbierać dziecko z wypoczynku i dostarczyć je
do organizatora. Oświadczenie dostępne jest na stronie www.bronx.com.pl
10.3 Stosowne oświadczenie jest również wymagane w przypadku gdy rodzice (lub inni
przedstawiciele ustawowi) decydują iż dziecko, po zakończeniu zajęć, może samodzielnie
opuścić miejsce wypoczynku
10.4 Rodzice (lub inni przedstawiciele ustawowi) zobowiązani są do udzielenia kompletnych
informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka tzn. chorobach zakaźnych przebytych od marca
2020 roku, alergiach pokarmowych, kontuzjach i ograniczeniach ruchowych
10.5 Rodzice (lub inni przedstawiciele ustawowi) zobowiązani są do dokonania wpłaty zadatku w
wysokości 400 zł brutto w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę Uczestników oraz
dokonania wpłaty pozostałej części kwoty za turnus (tj. 400 zł brutto) najpóźniej w dniu
rozpoczęcia turnusu. Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu i utratę zadatku.
11. Wpłaty, o których mowa w pkt 12.4.1 można dokonywać przelewem na konto bankowe
Organizatora. Dane do przelewu:
Nazwa firmy: Polimorfia Sp. z o.o. Sp. k.
Adres: Ojcowska 166 A, 31-344 Kraków
Numer rachunku: Bank Santander PL 94 1090 2053 0000 0001 4348 0825
12. Organizator oświadcza, że ponieważ w ramach półkolonii odbywać się będą zajęcia
wspinaczkowe, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka różnych, również poważnych,
kontuzji (urazów) wśród Uczestników, nawet w przypadku zapewnienia przez Organizatora
odpowiedniego sprzętu i warunków wspinania oraz stosowania wszystkich zasad
bezpieczeństwa związanych z uprawianiem tego sportu. W związku z powyższym, rodzice (lub
inni przedstawiciele ustawowi), zapisując dziecko na Wspinaczkowe Wakacje, akceptują
wskazane ryzyko. Organizator informuje równocześnie, że ryzyko opisanych negatywnych
zdarzeń jest znacząco zwiększone w przypadku niestosowania się przez Uczestników do poleceń

wychowawców. Organizator informuje również, że celowe jest ubezpieczenie Uczestnika od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

13. Uczestnicy zobowiązani są do:
a) przestrzegania Regulaminu i ramowego harmonogramu dnia
b) wykonywania próśb i poleceń kadry prowadzącej zajęcia
c) poszanowania mienia i pomocy dydaktycznych (za szkody wyrządzone przez Uczestnika
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub inni przedstawiciele ustawowi);
d) dbałości o czystość i porządek
e) posiadania stroju sportowego oraz zmiennego obuwia sportowego
14. Umowa zawarta pomiędzy organizatorem tj.
Polimorfia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Ojcowskiej 166 A, 31-344 Kraków,
a
Rodzicem/Przedstawicielem Ustawowym jak i samym Uczestnikiem
Obowiązuję od dnia rozpoczęcia turnusu, na który został zapisany Uczestnik do dnia zakończenia
turnusu. Okres ten jest minimalnym czasem trwania zobowiązań Uczestników i ich
przedstawicieli ustawowych wynikających z Umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że w imieniu własnym oraz zgłoszonych przeze mnie osób zapoznałem/am się z
Warunkami Uczestnictwa oraz pozostałymi informacjami stanowiącymi integralną część Karty
Uczestnictwa oraz potwierdzam prawdziwość wszystkich danych zawartych w niniejszej Karcie
Uczestnictwa. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie (zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) moich danych osobowych oraz danych
osobowych zgłoszonych przeze mnie osób do celów związanych z uczestnictwem w wakacjach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz Uczestnika w celach
marketingowych Organizatora Imprezy zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia
29.08.1997 r.(Dz.U.Nr.133 poz. 883).
2. Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka oraz stan zdrowia innych zgłoszonych przeze mnie
osób umożliwia uczestnictwo w przedmiotowych wakacjach. Zobowiązuję się także do
terminowego uiszczenia wszystkich opłat związanych z udziałem dziecka w wakacjach

…………………………………………………….………………………………
Data oraz podpis rodzica /przedstawiciela ustawowego

