
UMOWA 

o świadczenie usług w zakresie udziału w półkoloniach 

Zawarta przez Internet w związku ze świadczeniem usług w zakresie udziału w półkolonii 
dziecka. Umowa zawierana jest między rodzicem (opiekunem prawnym) zgłaszającym 
uczestnika warsztatów Manubbies, zwanym w dalszej części „ZGŁASZAJĄCYM” , a jdg 
Maja Hnat  zarejestrowanym pod nr NIP: 6871948538, ul. Raabego 2c/159, 02-793  
Warszawa, tel. 782 258 267, zwanym w dalszej części umowy „USŁUGODAWCĄ”.  

§1 

Przedmiot umowy:  
1. Przedmiotem Umowy jest udział Uczestnika w półkolonii, w ramach której Uczestnik 

weźmie udział w aktywnym projektowaniu i tworzeniu przedmiotów według 
własnego pomysłu oraz sesji fotograficznej.  

2. Niniejsza umowa stanowi równocześnie zgłoszenie udziału Uczestnika w półkolonii.  
3. Zajęcia w ramach półkolonii odbywają się w Warszawie przy ul. Raabego 2c/159, w 

terminach:  
a. 13-17.02. 2023 
b. 20-24.02. 2023 
c. 18-19.02. 2023 
d. 25-26.02. 2023 

 
Zajęcia odbywają się w godzinach od 9:15 do 16:34, a przestrzeń pracowni dostępna 
jest dla dzieci w godzinach 9:00-17:00. Uczestnik może być odbierany z półkolonii 
przez Rodzica lub prawnego opiekuna, zaś samodzielnie – jedynie po zaznaczeniu 
upoważnienia do samodzielnego opuszczania półkolonii w formularzu zgłoszenia. 

4. Rodzic lub opiekun prawny może upoważnić osobę trzecią do odbioru Uczestnika 
z zajęć również poprzez formularz zgłoszenia.  

5. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia półkolonii zgodnie z ofertą, 
organizując zajęcia manualne, wyjścia oraz sesję fotograficzną, jeśli jest w ofercie. 
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej www.manubbies.pl. 

6. Minimalna liczba uczestników potrzebna do zorganizowania półkolonii to 6 osób, zaś   
do zorganizowania sesji zdjęciowej wymagana liczba dzieci wynosi 7 osób. 
Półkolonie są przeznaczone dla osób w wieku od 7 do 17 lat.  



§2 

Warunki Uczestnictwa w półkolonii: 
a. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Półkolonii, przepisów BHP.  
b. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem, który 
istotnie naruszył, albo uporczywie narusza ustalony porządek półkolonii, zagraża jej 
realizacji lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.  

c. Za każdą zawinioną przez Uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponosi 
Zgłaszający. 

d. Organizator nie zwraca żadnych kosztów za świadczenia niewykorzystane z winy 
Zgłaszającego lub Uczestnika. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie podanie informacji o alergiach 
pokarmowych dziecka, bądź innych przeciwwskazań do spożycia przekąsek 
zakupionych przez Organizatora.   

f. Zgłaszający ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu spożycia pokarmu przyniesionego 
przez Uczestnika.  

g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnika 
przepisów BHP.  

h. Organizator nie odpowiada za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu Uczestnika 
przez innego Uczestnika. Odpowiedzialność ponosi rodzic dziecka, które wyrządziło 
szkodę/krzywdę.  

§3 

Organizator nie odpowiada za należące do Zgłaszającego (Uczestnika) przedmioty 
zniszczone, zagubione lub skradzione podczas trwania półkolonii. 

§4 

Wpłaty: 
a. Zgłaszający zobowiązuje się do uregulowania całej należności za usługę w wysokości 

ustalonej przez Organizatora zgodnie z cennikiem podanym w formularzu 
zgłoszeniowym przy zapisie. 

b. Równocześnie ze zgłoszeniem można opłacić od razu pełen turnus zgodnie z 
obowiązującym na dany moment cennikiem albo dokonać powyższej płatności w 
dwóch ratach, I rata w wysokości 500 zł, płatna przy zapisie oraz II rata będąca 
pozostałą kwotą, płatna do 31.01.2023 r.. 

c. Wraz ze zgłoszeniem na półkolonie należy opłacić obiady, jeśli mają być zamówione.  
Wykupienie obiadów jest dobrowolne.  

d. Cena wynosi: 
1. turnus 5-dniowy - 170 zł i pokrywa 10 posiłków serwowanych przez 5 dni czasu 
trwania półkolonii.  
2. turnus 2-dniowy - 68 zł i pokrywa 4 posiłki serwowane przez 2 dni czasu trwania 
półkolonii.  



e. Należność z tytułu udziału w półkolonii Zgłaszający wpłaca poprzez formularz 
zgłoszenia wybierając jedną z opcji płatności online. 

f. W raz ze zgłoszeniem należy podać zamawiane posiłki, poprzez wybranie ich w 
formularzu zgłoszenia. 

§5 

Rezygnacja z półkolonii:  

a. W przypadku rezygnacji z opłaconej półkolonii na minimum 14 dni przed 
rozpoczęciem się turnusu, Zgłaszającemu zwracana jest kwota za półkolonie, z 
odjęciem 500 zł, traktowanych jako zadatek. 

b. W przypadku rezygnacji z półkolonii na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem się 
turnusu, Organizator nie zwraca opłaty za półkolonie. W indywidualnych przypadkach 
możliwe jest ustalenie innego rozwiązania. 

c. Organizator nie pobiera kosztów rezygnacji w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli 
Zgłaszający w momencie odstąpienia od umowy (jednak nie później niż 2 dni przed 
rozpoczęciem półkolonii), wskaże Organizatorowi osobę spełniającą wszelkie warunki 
udziału w półkolonii, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki 
wynikające z zawartej umowy. 

d. W wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających udział w półkolonii, a zgłoszonych w 
okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem się turnusu, możliwe jest przepisanie 
dziecka na inny turnus za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł, jeśli w danym 
turnusie będzie jeszcze miejsce. 

e. Zgłaszający może zrezygnować z udziału uczestnika w półkolonii jedynie w formie 
pisemnej, wysyłając taką chęć poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na 
stornie internetowej www.manubbies.pl w zakładce „kontakt”. 

§6 

Przerwany pobyt na półkolonii:  
a. W przypadku skrócenia czasu pobytu na półkolonii przez Uczestnika z powodu nie 

leżącego po stronie Organizatora, Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty z tytułu 
uczestnictwa w półkolonii.  

b. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika z półkolonii nie są zwracane 
żadne koszty pobytu na półkolonii. 

http://www.manubbies.pl


§7 

„Warunki Uczestnictwa” – zawarte w niniejszej umowie i „Regulamin półkolonii” stanowią 
integralną część Umowy.  

§8 

1. Zgłaszający Uczestnika półkolonii wyraża zgodę na wykonanie sesji fotograficznej 
Uczestnika. 

2. Zgłaszający wyraża zgodę na przekazanie mu zdjęć z sesji drogą mailową. 
3. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć Uczestnika wykonanych 

podczas półkolonii w celu promocji oferty Manubbies, w tym m.in. w zamieszczeniu ich 
na stronie internetowej, ulotkach promocyjnych, plakatach, itp. 

4. W przypadku niewyrażenia zgody na postulaty § 8 pkt 1-3, Zgłaszający składa pisemne 
lub przesłane drogą elektroniczną (podczas zapisu - formularz zgłoszenia zamieszczony 
na stronie www.manubbies.pl) oświadczenie do Organizatora, najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia Półkolonii.  

§9 

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Maja Hnat Mannubies ul. 
Raabego 2c/159, 02-793 Warszawa, numer telefonu: (+48) 782 258 267, email: 
HELLO@MANUBBIES.PL 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa, art. 9 
ust. 2 lit. a – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych 
osobowych w jednym lub kilku celach.  

3. Dane zostały podane dobrowolnie. 
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty 

elektronicznej, IT, księgowość, sądy, prokuratury, urzędy, strony postępowania. 
5. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia realizacji celu przedmiotowej umowy.  
6. Dane mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE – USA Privacy – 

Shield. 
7. ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do 
przenoszenia danych, jednakże ma świadomość, że niektóre żądania mogą wiązać się z 
uniemożliwieniem wykonania umowy. Żądania w zakresie przetwarzania danych 
osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: HELLO@MANUBBIES.PL, nr telefonu: 
(+48) 782 258 267, poczta kierowana na adres:  Manubbies Maja Hnat  ul. Raabego 2c/
159, 02-793  Warszawa. 

8. informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu 
elektronicznych środków przekazu.  

................................                                               
 Podpis usługodawcy      

http://www.manubbies.pl

