WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNUSIE URTICA DZIECIOM CAMP
I. Zasady ogólne.
1. Organizatorem turnusu jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą: ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,
zwana w dalszej części „Organizatorem”.
2. Podmiotem realizującym turnusy jest Stowarzyszenie Unicorn z siedzibą: ul. Kopernika 19 E, 31-501 Kraków,
zwany w dalszej części „Współorganizatorem”

II. Miejsce i termin organizowania Turnusu.
3. Turnusy odbędą się w Centrum Psychoonkologii Unicorn mieszczącym się w Krakowie, adres:
ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków.
4. Turnusy odbywać się będą w wyznaczonych terminach w 2018 roku:


turnus 1: 2-7 lipca,



turnus 2: 9-14 lipca,



turnus 3: 30 lipca - 4 sierpnia,



turnus 4: 6-11 sierpnia.

III. Warunki uczestnictwa w turnusie.
5. Uczestnikiem turnusu jest dziecko chorujące na nowotwór lub po przebytej chorobie nowotworowej, w wieku
5-18 lat, które jest pacjentem szpitala biorącego udział w projekcie Urtica Dzieciom prowadzonym przez
Organizatora. Lista szpitali biorących udział w ww. projekcie dostępna jest na stronie www.urticadzieciom.pl.
W turnusie udział bierze także jako Uczestnik jeden rodzic lub opiekun prawny dziecka, które uczestniczy w
turnusie.
6. Organizator zastrzega, że z każdego szpitala biorącego udział w projekcie Urtica Dzieciom w turnusie może
uczestniczyć maksymalnie dwójka pacjentów oraz dwoje rodziców/opiekunów prawnych. W sytuacji, gdy nie
będzie chętnych z danego szpitala, wolne miejsca mogą zostać zajęte przez pacjentów innego szpitala
biorącego udział w projekcie. Podczas jednego turnusu, Organizator i Współorganizator zapewniają miejsce dla
9 dzieci oraz 9 rodziców/opiekunów prawnych.
7. Organizator zastrzega, że pierwszeństwo udziału w turnusie mają dzieci i rodzice/opiekunowie prawni, którzy
nie brali udziału w poprzednich edycjach Urtica Dzieciom Camp.
8. Organizator i Współorganizator zapewniają Uczestnikom:


noclegi w pokojach z łazienką, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), opiekę wykwalifikowanej
kadry oraz konsultacje (psychoonkolog, dietetyk, instruktor zajęć ruchowych, animator zabaw),



wycieczkę z przewodnikiem po Krakowie,



opiekuna ze strony Organizatora lub Współorganizatora.

9. Udział w turnusie jest bezpłatny dla dziecka oraz jednego rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Transport na turnus odbywa się we własnym zakresie.

IV. Zgłoszenie na turnus.
11. Zgłoszenia na turnus należy dokonać drogą elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego. Przesłanie formularza elektronicznego jest obowiązkowe by zgłosić chęć udziału.
12. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://www.urticadzieciom.pl/camp/
13. O zakwalifikowaniu na turnus decyduje kolejność nadesłania pełnych zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w
turnusie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie we wskazanym przez Organizatora terminie dokumentów o
jakich mowa w ust. 15.
14. W przypadku dużej ilości chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa. W terminie do 5 dni roboczych od
wysłania zgłoszenia elektronicznego, Uczestnik otrzyma na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu potwierdzenie
otrzymania zgłoszenia oraz informację, czy znajduje się ono na liście głównej czy rezerwowej. Informacja
zwrotna o zapisie na listę główną otrzymana ze strony Organizatora stanowi formalne potwierdzenie zapisania
się na turnus.
15. Po potwierdzeniu uczestnictwa w turnusie przez Organizatora, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do
dostarczenia na adres Organizatora uzupełnionych i odręcznie podpisanych następujących dokumentów:


oryginału właściwie wypełnionego Zgłoszenia, Informacji dot. ubezpieczenia oraz Zgód dla dziecka i
rodzica - do pobrania na stronie www.urticadzieciom.pl/camp,



oryginału Warunków Uczestnictwa podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika - do
pobrania na stronie www.urticadzieciom.pl/camp,



karty kwalifikacyjnej (rodzice/opiekunowie uzupełniają tylko część II karty) - do pobrania na stronie
http://www.urticadzieciom.pl/camp/,



zaświadczenia lekarskiego wystawionego na druku lekarza pediatry lub onkologa, wyrażającego zgodę na
udział dziecka w turnusie rehabilitacyjnym, wystawionego na druku lekarskim najpóźniej na 14 dni przed
dniem rozpoczęcia turnusu,



ww. dokumenty (oświadczenie lekarskie można dosłać w późniejszym terminie) należy dostarczyć na
adres Organizatora najpóźniej do:
turnus 1: do 8 czerwca,
turnus 2: do 15 czerwca,
turnus 3: do 6 lipca,
turnus 4: do 13 lipca,

16. Brak powyższych dokumentów, niepełne lub nieterminowe ich złożenie upoważnia Organizatora do skreślenia
zgłoszenia dziecka i rodzica z listy głównej Uczestników turnusu.
17. W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne Warunki
Uczestnictwa, powiadamia o tym Uczestnika najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. W tej sytuacji
Uczestnik zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Organizatora zawiadomić go, czy
przyjmuje proponowana zmianę Warunków Uczestnictwa, czy też odstępuje od udziału w turnusie.

V. Rezygnacja z uczestnictwa w turnusie.
18. Rezygnacja z udziału w turnusie może nastąpić na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. Rezygnacja powinna
mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i musi zostać potwierdzona przez Organizatora.

19. Organizator przedstawia Uczestnikom w dniu rozpoczęcia turnusu plan turnusu, przy czym zastrzega sobie
możliwość zmiany tego planu z powodu okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym warunków
pogodowych, bądź ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu turnusu.

VI. Odpowiedzialność.
20. Rodzic lub opiekun prawny oświadcza, że jego będzie przestrzegać oraz, że jego dziecko będzie przestrzegać
regulaminów i zasad porządkowych obowiązujących podczas przejazdów oraz w miejscach pobytu.
21. Rodzic lub opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez siebie lub
dziecko oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkody w wysokości spowodowanej przez siebie lub dziecko.

VII. Ubezpieczenie.
22. Organizator zobowiązuje się zawrzeć stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW).

VII. Postanowienia końcowe.
23. Zgłoszenie, Zgody oraz inne dokumenty i oświadczenia, wskazane w Warunkach Uczestnictwa stanowią
integralną cześć Warunków Uczestnictwa, i tym samym rodzic lub opiekun prawny podpisując Warunki
Uczestnictwa, oświadcza, że ze wskazanymi warunkami i dokumentami zapoznał się, akceptuje ich treść i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
24. O wszelkich zmianach danych, podanych we wskazanych powyżej dokumentach, w tym w niniejszych
Warunkach Uczestnictwa rodzic lub opiekun prawny powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora.
Organizator nie odpowiada za niewykonanie umowy z powodu zmiany danych, o których nie został
powiadomiony.
25. W sprawach nie uregulowanych Warunkami Uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejszym akceptuję powyższe Warunki Uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w dniach ……………………..............
w Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie, organizowanym przez Fundację Urtica Dzieciom.

Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko Rodzica
lub Opiekuna Prawnego
Podpis czytelny Rodzica
lub Opiekuna Prawnego
Data i miejsce

