
WZÓR UMOWY O ORGANIZACJĘ IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

z CMM Sports spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą Krakowie, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000629626, NIP 6772406283, 

reprezentowaną przez Magdalenę Zawadzką, zwaną w dalszej części umowy Organizatorem. 

Załącznik 1 stanowi integralną część UMOWY. 

§ 1 Oświadczenia Organizatora 

1/ Organizator oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem 10774. 

2/ Organizator oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej organizatora 

turystyki wydaną przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., z siedzibą w Warszawie (ul. Chłodna 51, 00-867 

Warszawa). 

§ 2 Przedmiot umowy 

1/ Organizator zobowiązuje się do zorganizowania na rzecz uczestnika imprezy turystycznej – obozu BodyCamp 

w Trzemeśni, zwanej w treści umowy Obozem, natomiast uczestnik zobowiązuje się do zapłaty uzgodnionego 

wynagrodzenia (ceny) – cena ustalana jest zgodnie z informacjami zawartymi w Załączniku 1. 

§ 3 Obowiązki Organizatora 

1/ Organizator zobowiązuje się do zorganizowania i wykonania na rzecz uczestnika obozu BodyCamp, zgodnie z 

jego planem i założeniami, zawartymi w Załączniku 1. 

2/ Organizator zapewnia: 

- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub jednoosobowych (na życzenie możliwość zakwaterowania 

w chacie), 

- pełne (5 posiłków dziennie) dietetyczne wyżywienie, 

- nielimitowaną wodę mineralną, 

- udział w wykładzie dotyczącym zdrowego odżywania, 

- pełne 6 dni treningowych, 

- codzienne i zróżnicowane treningi realizowane na świeżym powietrzu (większość, w zależności od 

pogody), pod nadzorem naszych trenerów, 

- ważenie, mierzenie, pomiar składu ciała (tkanka tłuszczowa, woda, mięśnie), pomiar tempa przemiany 

materii i pomiar wieku metabolicznego na początek i na koniec obozu, 

- plan żywieniowy oraz plan treningowy do stosowania po obozie. 

3/ Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o 

udział w imprezie turystycznej (obozie BodyCamp) oraz jest również zobowiązany do udzielenia niezwłocznie 

odpowiedniej pomocy uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji. 

 

§ 4 Cena imprezy turystycznej 

1/ Cena imprezy określona w § 2 niniejszej umowy obejmuje wszelkie konieczne należności, w tym podatki oraz 

opłaty. 

2/ Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty przed rozpoczęciem obozu BodyCamp pełnej ceny przelewem na rachunek 

bankowy Organizatora lub po przyjeździe do ośrodka gotówką. 

§ 5 Odwołanie obozu BodyCamp 

1/ Organizator ma prawo do odwołania obozu z przyczyn niezależnych od uczestnika. 

2/ Minimalna liczba zgłoszeń, od których zależy realizacja obozu, wynosi 4. 

3/ Organizator zobowiązuje się do zawiadomienia uczestnika mailowo i telefonicznie o odwołaniu obozu w terminie 

2 dni przed rozpoczęciem obozu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

§ 6 Wadliwe wykonanie umowy 



1/ Jeżeli w trakcie trwania obozu BodyCamp uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, zobowiązany jest 

zawiadomić o tym fakcie niezwłocznie organizatora. 

2/ Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1, powinno być dokonane w formie pisemnej w terminie 2 dni od 

stwierdzenia wadliwego wykonywania umowy (np. na adres kontakt@bodycamp.pl). 

3/ Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli w trakcie trwania obozu stwierdzi nienależyte 

wykonywanie umowy. 

4/ Reklamacja, o której mowa w pkt 3, powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej (np. na adres 

kontakt@bodycamp.pl) i określać uchybienia w wykonaniu umowy oraz żądanie uczestnika. Reklamacja może 

zostać zgłoszona w trakcie trwania obozu u trenera, a po powrocie – nie później w ciągu 3 dni od zakończenia 

wycieczki (w formie pisemnej, np. na adres kontakt@bodycamp.pl). 

5/ Organizator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 5 dni od jej złożenia przez 

uczestnika. 

§ 7  Przeniesienie praw i obowiązków  

1/ Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej 

wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie 

osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. 

2/ Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt 1, jest skuteczne wobec Organizatora, 

jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie 

później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej (obozu BodyCamp) uważa się w każdym przypadku 

za złożone w rozsądnym terminie. 

§ 8 Zmiana umowy 

1/ Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem wycieczki jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany 

istotnych warunków niniejszej umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia uczestnika o 

proponowanej zmianie. 

2/ Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora, czy przyjmuje proponowaną 

zmianę, czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 

3/ Uczestnik ma prawo bez zgody Organizatora przenieść na inną osobę, spełniającą warunki uczestniczenia w 

wycieczce, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy. Uczestnik zobowiązany jest do zawiadomienia o 

tej zmianie Organizatora w terminie 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 

§ 9 Odstąpienie od umowy 

1/ Uczestnik ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku 1. 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych 

1/ Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z informacjami o ochronie danych osobowych zamieszczonymi pod 

adresem: http://www.bodycamp.pl/zgodnie-z-rodo.html i wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 

2/ Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku utrwalonego podczas 

obozu BodyCamp. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za 

pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to 

publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach 

elektronicznych, stronach internetowych itp.  

3/ Uczestnik jest świadomy, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich 

danych, ich poprawienia oraz wycofania udzielonej zgody (w dowolnym momencie). Wycofanie zgody przez 

Uczestnika nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

§ 11 Postanowienia końcowe 

1/ W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają do niej zastosowanie w szczególności przepisy ustawy 

z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2361 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121 z późn. zm.). 

2/ Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd w Krakowie. 

http://www.bodycamp.pl/zgodnie-z-rodo.html


3/ Strony zobowiązują się przedsięwziąć niezbędne kroki i podjąć konieczne współdziałanie w celu rozwiązania 

ewentualnych kwestii spornych wynikających z niniejszej umowy przed skierowaniem sporu na drogę sądową. 

4/ Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  



Załącznik 1 (integralna część umowy) 

⎯ Obozy organizowane są w Trzemeśni, w Ośrodku Wczasowym Pod Kamiennikiem, ul. Poręba 38,  

32-425 Trzemeśnia. 

⎯ Cena za obóz różni się w zależności od termin wyjazdu. W sezonie letnio-jesiennym 2019 r. turnusy odbywają 

się w następujących terminach (ceny brutto podane są w kolumnie E): 

Nr turnusu Początek Zakończenie Ilość noclegów Cena  

68 27.04.2019 04.05.2019 6 1799zł 

71 18.05.2019 25.05.2019 6 1499zł 

74 01.06.2019 08.06.2019 6 1699zł 

75 15.06.2019 22.06.2019 6 1699zł 

77 29.06.2019 06.07.2019 6 1799zł 

78 06.07.2019 13.07.2019 6 1799zł 

79 13.07.2019 20.07.2019 6 1799zł 

80 20.07.2019 27.07.2019 6 1799zł 

81 27.07.2019 03.08.2019 6 1799zł 

82 03.08.2019 10.08.2019 6 1799zł 

83 10.08.2019 17.08.2019 6 1899zł 

84 17.08.2019 24.08.2019 6 1799zł 

85 24.08.2019 31.08.2019 6 1799zł 

88 14.09.2019 21.09.2019 6 1599zł 

90 28.09.2019 05.10.2019 6 1499zł 

92 12.10.2019 19.10.2019 6 1399zł 

93 19.10.2019 26.10.2019 6 1399zł 

⎯ W trakcie obozu uczestnicy otrzymują całodzienne dietetyczne wyżywienie: śniadanie, obiad i kolację oraz dwie 

przekąski (za dopłatą 150 zł za cały turnus możliwa jest również dieta wegetariańska).  

⎯ Program każdego obozu przedstawia się następująco: 

Pierwszy dzień 

Czekamy na uczestników w Ośrodku od godziny 16:00. O godzinie 19:00 zapraszamy na powitalną kolację, 

podczas której opowiadamy o obozie. Następnego dnia przed śniadaniem dokonujemy pomiarów. 

Ostatni dzień 

W ostatnim dniu nie ma treningów. Rano dokonujemy pomiarów ciała, a po pomiarach zapraszamy uczestników 

na pożegnalne śniadanie. Wymeldowanie do godziny 12:00. 

Pozostałe dni 

Pozostałe dni realizowane są według następującego harmonogramu: 

07:00 07:30 Woda z cytryną 

07:30 08:30 I blok treningowy 

08:45 09:45 Śniadanie 

09:45 11:45 II blok treningowy 

11:45 12:30 Przekąska 

12:30 13:30 III blok treningowy 

13:30 15:00 Obiad i odpoczynek 

15:00 17:00 IV blok treningowy 

17:00 17:30 Przekąska 

17:30 18:30 V blok treningowy 

18:30 19:00 Kolacja 

19:00 22:00 Masaże* 

* masaże są płatne oddzielnie (usługa dodatkowa) 

Treningi odbywają się zgodnie z harmonogramem, również w dni wolne i święta, w każdą pogodę. 

Zapewniamy dużą różnorodność, m.in: 

▪ CrossFit - czyli bieganie, podciągnie się, skakanie, przysiady, pompki, etc. 

▪ Trening obwodowy 

▪ Nordic Walking 

▪ Tabata 



▪ Trening na TRX 

▪ Trening na Swiss Ball 

▪ Stretching 

▪ ATB 

▪ Body Pump 

▪ Gry zespołowe i wiele, wiele innych. 

⎯ Zajęcia odbywają się w grupie – minimalna ilość uczestników obozów wynosi to 3 osoby, maksymalna to 20 

osób. 

⎯ Ze względu na specyfikę nie świadczymy usług dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

⎯ Minimalna liczba zgłoszeń, od których zależy realizacja obozu, wynosi 3. 

⎯ Spółka zobowiązuje się do zawiadomienia uczestnika mailowo i telefonicznie o odwołaniu obozu w terminie 2 

dni przed rozpoczęciem obozu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. 

⎯ Stan zdrowia uczestnika powinien pozwalać na wzięcie udziału w obozie. Przed skorzystaniem z usług Spółki 

uczestnik powinien skonsultować możliwość uczestnictwa z lekarzem. Uczestnik powinien być świadomy, że 

podczas obozu może doświadczyć skaleczeń, kontuzji, w tym m.in. otarć, skręceń, zwichnięć, obić i złamań, a 

także ukąszeń, wyziębienia oraz wszelkiego rodzaju niedogodności związanych z charakterem obozu. 

⎯ Uczestnik ma prawo do  rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej (obozie BodyCamp) w każdym 

momencie przed jej rozpoczęciem, z tym że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie: 

▪ na 14 dni przed rozpoczęciem obozu, uczestnikowi przysługuje zwrot 85% kosztu obozu, 

▪ na 7 dni przed rozpoczęciem obozu, uczestnikowi przysługuje zwrot kosztu obozu po potrąceniu opłaty 

rezerwacyjnej wynoszącej 600 złotych, 

▪ na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztu obozu (zwrot 

wynosi 0%). 

 


