
 

 

REGULAMIN IMPREZY 
 

Organizatorzy i opiekunowie dołożą wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak  najlepsze warunki   
do wypoczynku, a zarazem umożliwić  aktywne  uczestnictwo  w  życiu  grupy  oraz  zaplanowanych 
na czas trwania imprezy zajęciach i zabawach. 

 

I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Organizatorem imprezy jest Mówiący Kij Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. 11 listopada 92 
 

2. Uczestnikami imprezy są dzieci w wieku określonym ofertą. 
 

3. Impreza odbywa się w terminie określonym ofertą. 
 

4. Impreza odbywa się w miejscu określonym ofertą. 
 

5. Dowóz i odbiór uczestników imprezy leży po stronie rodziców bądź opiekunów pisemnie 
upoważnionych przez rodziców. Odpowiedzialność  z  a  bezpieczeństwo  dzieci  w  trakcie  podróży 
na miejsce i z miejsc imprezy ponoszą rodzice, opiekunowie, pod których opieką przebywają. 

 

6. Uczestnicy mogą być odbierani z miejsca imprezy wyłącznie przez osoby upoważnione przez ich 
rodziców. Upoważnienia należy dokonać na druku Upoważnienia do przekazania opieki, dostępnym 
na stronie internetowej www.mowiacykij.pl w opisie oferty imprezy w zakładce DOKUMENTY. 

7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, dostarczenie karty 
uczestnika, podpisanego regulaminu imprezy oraz uregulowanie opłaty. 

 

8. Impreza odbywa się, kiedy zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników, tj. 25  osób. 
 

9. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej ilości uczestników, organizator ma prawo odwołać 
imprezę, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich, którzy dokonali rezerwacji nie później 
niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

10. Organizator może dokonać zmian w programie imprezy. 
 

11. Wszystkie zajęcia w trakcie imprezy prowadzone są przez kadrę Mówiącego Kija, która zawsze 
posiada wymagane do pracy z dziećmi kwalifikacje. 

 

12. Udział dziecka w imprezie oznacza wyrażenie przez klienta zgody na utrwalanie jego wizerunku 
przez organizatora w materiałach audiowizualnych, które organizator udostępnia rodzicom 
uczestników imprezy po jej zakończeniu oraz które mogą zostać opublikowane na stronie 
internetowej i fanpage’u organizatora w celach promocyjnych. 

 

13. Jeżeli klient nie wyraża zgody, o której mowa w punkcie 12, wówczas zobowiązany jest 
poinformować organizatorów o swojej decyzji na piśmie, jeszcze przed rozpoczęciem imprezy. 

 

14. Uczestnicy imprezy są objęci ubezpieczeniem NNW. 
 

15. Organizator oświadcza, że ma wszelkie uprawnienia do organizacji imprez określonych ofert. 

http://www.mowiacykij.pl/


 

 

II. Rezerwacja: 
 

1. Rezerwacji imprezy można dokonać: 
 

a) osobiście w biurze Mówiącego Kija, ul. 11 Listopada 92, 07- 410 Ostrołęka 
 

b) on-line na stronie Mówiącego Kija, www.mowiacykij.pl 
 

c) w terminie: najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem imprezy 
 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją programu oraz regulaminu 
imprezy. 

3. Po dokonanej  rezerwacji  na  adres  mailowy  wskazany  w  formularzu,  rezerwujący  otrzymuje 
od organizatora wiadomość zawierającą potwierdzenie rezerwacji wstępnej oraz wskazówki 
organizacyjne przydatne podczas dopełniania formalności. 

 

4. Rezerwację uznaje się za ważną po dokonaniu przez rezerwującego wpłaty zaliczki w wysokości 
250 zł na konto organizatora, tj. maksymalnie 3 dni od dokonania rezerwacji. 

 

5. Po upływie 3 dni nieopłacona rezerwacja zostaje anulowana. 
 

6. Jedna rezerwacja może dotyczyć tylko jednego dziecka i jednej imprezy. 
 

5. Zajęcia będą się  odbywały  w  grupach.  Minimalna  ilość  osób  w  grupie  –  25. 
 

III. Płatności: 
 

1. Koszt udziału dziecka w pięciu dniach imprezy określony jest zawsze ofertą. Ulega zmianie, kiedy 
organizator prowadzi sprzedaż promocyjną. 

 

2. Koszt jednego dnia udziału w imprezie to 190 zł. 
 

3. Po dokonaniu rezerwacji należy w ciągu 3 dni dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 250 zł (możliwe 
jest też uiszczenie opłaty jednorazowo w całości). Niewpłacenie zaliczki w wyznaczonym terminie 
powoduje anulowanie rezerwacji. 

 

4. W przypadku, gdy płatność dokonywana jest w dwóch ratach (zaliczka + druga rata), płatności 
drugiej raty należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 

5. Płatności można dokonać gotówką w siedzibie organizatora lub przelewem na konto: 57 8923 0008 
0124 9426 2012 0001. 

 

6. Wpłacone na poczet zaliczki pieniądze nie podlegają zwrotowi, jeśli klient: 
 

a) zrezygnuje z udziału w imprezie w terminie krótszym niż 14 dni 
 

b) nie rozpocznie udziału w imprezie z przyczyn niezależnych od organizatora 
 

7. Wpłacone na poczet opłaty całkowitej pieniądze nie podlegają zwrotowi, jeśli klient: 
 

a) rezygnuje z udziału w imprezie w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy 
b) rezygnuje z udziału w imprezie w trakcie jej trwania z przyczyn niezależnych od organizatora 

http://www.mowiacykij.pl/


 

 

8. Wpłacone na poczet zaliczki i opłaty całkowitej pieniądze zostaną zwrócone klientowi, 
jeśli impreza nie dojdzie do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnej ilości uczestników lub innych 
przyczyn zależnych od organizatora. 

 

9. Jeśli klient rezygnuje z udziału w imprezie w terminie 14 dni i dłuższym przed rozpoczęciem 
imprezy, organizator dokonuje  zwrotu  zaliczki  pomniejszonej  o  koszty,  które  zostały  poniesione 
w związku z organizacją imprezy. Wspomniane koszty organizator wykazuje. 

IV. Dokumenty: 
 

1. Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie lub po jej przyjęciu w biurze, organizator wystawia 
klientowi umowę udziału w imprezie, której integralne części to niniejszy regulamin oraz program 
imprezy. 

 

2. Podpisaną umowę w formie papierowej klient dostarcza organizatorowi najpóźniej na 7  dni  
przed rozpoczęciem imprezy. 

 

3. Wraz z umową klient dostarcza wypełnioną kartę uczestnika oraz podpisany regulamin imprezy. 
 

4. Dostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3, jest warunkiem udziału dziecka 
w imprezie. 

 

V. Zasady zachowania i postepowania: 
 

1. W trosce o dobrą atmosferę i zabawę w poczuciu wzajemnego szacunku, kadra i uczestnicy starają 
się zachować kulturę w słowie i czynie wobec ludzi, z którymi się spotykają – używamy stosownego 
słownictwa, staramy się nie przeszkadzać hałasem, jesteśmy wobec siebie uprzejmi, reagujemy, gdy 
ktoś potrzebuje pomocy. 

 

2. Uczestnicy imprezy mają prawo do: 
 

a) spokojnego wypoczynku i bezpiecznej zabawy 
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach i atrakcjach organizowanych podczas imprezy 
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 
programu imprezy 

 

3. Wszyscy uczestnicy zimowiska są zobowiązani: 

a) reagować na komunikaty prowadzących imprezę z uwagi na szacunek i bezpieczeństwo 
b) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników 
c) szanować rzeczy, które otrzymają do użytku i przestrzegać porządku w miejscu, w którym się 
znajdują 
d) nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna grupy 
e) zgłaszać opiekunom grup wszelkie przypadki rażącego naruszenia zasad obowiązujących 
na imprezie 

 
4. Uczestnicy imprezy mają zakaz: 
a) posiadania i spożywania alkoholu,  posiadania  i  palenia  papierosów  (także  elektronicznych) 
oraz   posiadania   i zażywania   narkotyków   i    środków    odurzających    –    uczestnik    podejrzany 
o   spożywanie alkoholu,  posiadanie i palenie papierosów oraz  posiadanie i  zażywanie  narkotyków  
i środków odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi. 
Stwierdzenie  użycia  przez  uczestnika  którejkolwiek   z   użytych   substancji   skutkuje   wydaleniem 
z imprezy bez zwrotu kosztów 
b) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, zachowań agresywnych i naruszających dobro innych 



 

 

uczestników 
c) posiadania i używania w czasie trwania obozu gadżetów elektronicznych jak na przykład laptop, 
tablet, gry elektroniczne, o ile program zajęć prowadzonych w czasie imprezy na to nie zezwala 
d) używania telefonu komórkowego w czasie innym niż wyznaczony do komunikacji lub realizacji 
zajęć 
e) filmowania i fotografowania innych uczestników obozu bez ich zgody i publikowania zdjęć czy 
nagrań naruszających godność 
f) opuszczania terenu imprezy 
g) oddalania się od wychowawców bez ich wiedzy i zgody 

 
 

5. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialność, zarówno karną, jak i finansową ponoszą 
rodzice lub opiekunowie. 

 

6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  skreślenia  dziecka  z  listy  uczestników   zimowiska,   
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad 
zachowania określonych niniejszym regulaminem. 

7. Organizator nie odpowiada  za  rzeczy  zagubione  przez  uczestników  podczas  zimowiska  oraz  
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy, aby 
nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów. 

 

8. Organizator działa w trosce o dobro wszystkich uczestników imprezy. 
 
 

Życzymy niezapomnianych przygód ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami dotyczącymi udziału w imprezie oraz, że zapoznałem 
moje dziecko z zasadami zachowania i postępowania podczas imprezy, określonymi niniejszym 
regulaminem. 

 

 
…………………………………………………………… 

 

data i podpis rodzica 


