
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE  ZORGANIZOWANYM 

PRZEZ PROFESJONALNĄ 

SZKOŁĘ TAŃCA EL’DANCE  SP. Z O.O W GDYNI 

 
 

1. Termin: 14.01-21.01.2023 
2. Miejsce  obozu: OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „PANORAMA” KĄTY RYBACKIE                                                        

3. Dodatkowe informacje dla rodziców 

 Rodzicom zostaną podane nr tel. komórkowych do wychowawców oraz kierownika 

obozu. 

 Profesjonalna Szkoła Tańca El’dance Sp. z o.o. nie odpowiada, za wartościowe 

przedmioty przywiezione przez dzieci. 

 Z telefonów komórkowych uczestnicy obozu będą mogli korzystać w czasie ciszy 

poobiedniej w godz. 14.00 – 15.00 (aby nie dezorganizować pracy) 

 Jeżeli dziecko przyjmuje leki prosimy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego. 

Leki należy przekazać wychowawcy  w oddzielnym woreczku wraz z opisem 

dawkowania 

 Prosimy o terminowe przekazanie karty kwalifikacyjnej, która jest niezbędnym 

dokumentem upoważniającym do zabrania dziecka na obóz 

 Za szkody zawinione przez uczestnika w majątku ośrodka odpowiadają  jego rodzice 

lub opiekunowie. Szkoła Tańca El’dance Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zastosowania 

w stosunku do uczestnika środków dyscyplinarnych, łącznie  

z odesłaniem do domu na koszt rodziców bez zwrotu części należności                

 za niewykorzystaną część pobytu, w przypadku rażącego łamania regulaminu ośrodka  

i uczestnika obozu. 

 ZASTRZEGA SIĘ ZMIANĘ PROGRAMU ORAZ MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA 

IMPREZY Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez El’dance Sp. z o.o. wizerunku dziecka i jego 

publikację na internetowych portalach.  

3. Rezygnacja: 

Należy zgłosić pisemną rezygnację do biura Szkoły Tańca El’dance 

Koszty ponoszone przez uczestnika: 

 50% kosztów imprezy przy rezygnacji między 13-7 dniem przed imprezą turystyczną 

 70% ceny imprezy przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jej 

rozpoczęcia lub nieprzybycia na miejsce realizacji imprezy 

 Odstępując od umowy uczestnik może wskazać na swoje miejsce inną osobę   

i przekazać jej swoje uprawnienia 

 Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń których nie wykorzystał w czasie 

trwania imprezy turystycznej z przyczyn leżących po stronie uczestnika 

Szkoła Tańca EL’dance Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe  w 

wyniku działania siły wyższej 
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