
                     WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE 4HEALTH 

1. WARUNKI ZAPISANIA DZIECKA NA OBÓZ: 

Obóz narciarsko-rekreacyjny, Ośrodek: „Dwa Światy” ul. Wierch Spiski 10A, 34-530 Bukowina 

Tatrzańska, Termin: 05.02.2022 - 12.02.2022 

1.1. Rezerwacji miejsc można dokonać poprzez stronę internetową telefonicznie bądź mailowo. 

1.2. Zaliczkę w kwocie 500 zł. należy wpłacić od razu po rezerwacji miejsc: 

Bank PKO BP nr konta:    50  1020  5558  1111  1843  8650  0101 

Tytułem:  imię i nazwisko dziecka, ferie 2022,  

1.3. Wypełnienie i podpisanie przez rodziców lub opiekunów Karty Kwalifikacyjnej, podpisanie 

Regulaminu Obozu i Warunków Uczestnictwa w obozie, znajdujących się na stronie 

www.4health.com.pl w zakładce „obozy” oraz przesłanie zeskanowanych kopii w/w dokumentów na 

adres: info@4health.com.pl. Kartę Kwalifikacyjną  należy również dostarczyć osobiście do 

organizatora obozu. 

2. WARUNKI PŁATNOŚCI 

2.1 Zaliczka wpłacana jest zgodnie z punktem 1.2. 

2.2 Resztę sumy należy wpłacić na konto nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem obozu 

3. WARUNKI REZYGNACJI 

3.1. W przypadku rezygnacji z imprezy nie leżącej po stronie 4health organizator zastrzega sobie 

następujące potrącenia: 

3.1.1. Jeśli rezygnacja nastąpi przed wpłaceniem całej sumy, zaliczka w wysokości 500 zł. jest 

bezzwrotna. 

3.1.2.  50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 20-14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 

3.1.3.  70% ceny imprezy przy rezygnacji  w okresie od 13-7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.  

3.1.4.   80% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 6-3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 

3.1.5.   90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie od 2 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

4. REALIZACJA OFERTY 

4.1. Firma „4health” jest odpowiedzialna za przebieg imprezy turystycznej zgodnej z programem 

umieszczonym na stronie internetowej www.4health.com.pl 

4.2.  Firma „4health” zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, w takim wypadku kwota jest w 

całości zwracana klientowi. 

4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obozu ze względu na działanie siły wyższej lub działanie osób trzecich, za których  
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organizator nie może odpowiadać (np. anomalie pogodowe, strajki, decyzje państwowe, stan 

wojenny itp.). 

4.4. Jeżeli w czasie trwania imprezy Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych 

zrealizować elementów programu zawartego w ofercie zobowiązuje się zapewnić świadczenia 

zastępcze. 

4.5. Klient oraz Uczestnik obozu powinien zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa, programem 

obozu oraz pozostałymi informacjami i Regulaminami dotyczącymi wyjazdu oraz ich przestrzegać. 

4.6.  Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń niewykorzystanych w trakcie trwania 

obozu (np. z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego itp.) 

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy 

uczestników podczas pobytu na obozie oraz pozostawione w środkach transportu. 

4.8. Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

uczestnika podczas pobytu na ośrodku jak i poza nim oraz osobom trzecim. 

4.9. W przypadku drastycznego naruszenia któregokolwiek z punktów Regulaminu lub zachowania 

uczestnika w sposób uniemożliwiający dalszy jego pobyt na obozie, organizator może podjąć decyzje 

o wydaleniu uczestnika z obozu. W takiej sytuacji rodzic (opiekun) jest zobowiązany do odebrania na 

koszt własny uczestnika obozu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zaistniałego problemu. 

4.10. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających  

kierownik obozu zastrzega sobie prawo do badania uczestnika alkomatem lub testami 

narkotykowymi. 

5. INFORMACJE DODATKOWE 

5.1. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w okresie od dnia 

rozpoczęcia obozu, aż do zakończenia. 

5.2. Zgodnie z „Ustawą o świadczeniach usług drogą elektroniczną” oraz „Ustawą o ochronie danych 

osobowych” podpisując Kartę Kwalifikacyjną wyrażają państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, 

uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i Państwa, na 

utrwalenie wizerunku Państwa dziecka dla potrzeb realizacji ofert oraz w celach marketingowych 

przez firmę „4health”, a także na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. 

5.3. Potwierdzam zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w karcie kwalifikacyjnej 

uczestnika, programie obozu, regulaminem obozu oraz szczegółowymi informacjami o obozie  

i z treścią Warunków Uczestnictwa, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 

5.4. Wpłata zaliczki na poczet w/w imprezy turystycznej i podpisanie karty kwalifikacyjnej stanowi 

zawarcie umowy pomiędzy firmą „4health”, a rodzicem lub opiekunem dziecka w świetle przepisów 

kodeksu cywilnego. 

 

„4health” Anna Zreda 
Ul. Kasztanowa 90a 

05-831 Młochów 
Tel. 602-865-045 

www.4health.com.pl 


