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Porozumienie w sprawie organizacji obozu/kolonii 

w dniu           w           

pomiędzy Komendą           Związku Harcerstwa Polskiego (określić jej nazwę) 

zwaną dalej „Wynajmującym” reprezentowaną przez: 

1. Imię i nazwisko, stopień, funkcja (należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji)  

2. Imię i nazwisko, stopień, funkcja (należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji)  

działającą na podstawie pełnomocnictwa nr      z dnia        udzielonego przez : 

1. Naczelnika ZHP, komendanta chorągwi lub hufca (wpisać właściwą nazwę, należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji) 

2. Naczelnika ZHP, komendanta chorągwi lub hufca (wpisać właściwą nazwę, należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji) 

a Komendą            Związku Harcerstwa Polskiego (określić jej nazwę) 

zwaną dalej „Organizatorem” reprezentowaną przez: 

1. Imię i nazwisko, stopień, funkcja (należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji)  

2. Imię i nazwisko, stopień, funkcja (należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji)  

działającą na podstawie pełnomocnictwa nr      z dnia        udzielonego przez : 

1. Naczelnika ZHP, komendanta chorągwi lub hufca (wpisać właściwą nazwę, należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji) 

2. Naczelnika ZHP, komendanta chorągwi lub hufca (wpisać właściwą nazwę, należy pamiętać o dwuosobowej reprezentacji) 

zostało zawarte porozumienie o treści następującej: 

§1 

Wynajmujący zobowiązuje się do: 

1. Udostępnienia Organizatorowi w okresie od     do     placówki (bazy) wypoczynkowej 

posiadającej kartę kwalifikacyjną obiektu  (określić jej rodzaj lub nazwę)  składającej się z   pomiesz-

czeń, namiotów itp.  , w których znajduje się     miejsc noclegowych, położonej w   

 nazwa miejscowości  , zwanej dalej Ośrodkiem z przeznaczeniem na    obóz harcerski, kolo-

nia zuchowa itp. – określić    dla    osób. 

2. Zapewnienia w czasie trwania obozu jego uczestnikom i kadrze w liczbie określonej w pkt. 1 całodziennego wyżywienia składają-

cego się z     posiłków, przygotowanego zgodnie z wymogami sanitarno–epidemiologicznymi i racjonalnego ży-

wienia. 

3. Zapewnienia niezbędnej ilości osób do obsługi gospodarczej i kuchennej obozu, w liczbie uzgodnionej pomiędzy stronami porozu-

mienia na.   .dni przed rozpoczęciem obozu, których koszt pobytu i zatrudnienia będzie wkalkulowany w ogólną 

cenę obozu. 

4. Udostępnienia i wydania Organizatorowi, niezależnie od przedmiotu porozumienia określonego w pkt. 1, następujących obiektów, 

sal i urządzeń     wymienić jakich, np. sala telewizyjna, boisko, kąpielisko itp.   

              

              

        na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, których zwrot 

nastąpi w takiej samej formie po zakończeniu obozu. 

5. Utrzymywania czystości Ośrodka w miejscach ogólnodostępnych. 

6. Wydania Organizatorowi bazy i urządzeń, o których mowa w pkt. 1 i 4 w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywania 

ich w takim stanie przez cały czas trwania porozumienia. 

7. Wynajmujący oświadcza, że Ośrodek wyposażony jest w zimną/ciepłą(niepotrzebne skreślić) wodę, energię elektryczną, niezbędne urzą-

dzenia sanitarne i     wymienić inne urządzenia      

              

              

              

              oraz 

jest/nie jest(niepotrzebne skreślić) ubezpieczony od wszelkich szkód. 
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§2 

Organizator zobowiązuje się do: 

1. Naboru i zorganizowania w okresie od     do     w Ośrodku, o którym mowa w §1 

pkt. 1 porozumienia,   (określić formę wypoczynku)  z własnym programem dla    osób wraz z 

kadrą pedagogiczno-wychowawczą liczącą     osób. 

2. Posiadania kart kwalifikacyjnych uczestników obozu, listy imiennej uczestników i kadry, dokumentów potwierdzających kwali-

fikacje kadry oraz książeczek zdrowia kadry wymienić inne dodatkowe 

3. Ubezpieczenia uczestników i kadry od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Przestrzegania wszelkich przepisów oraz zasad korzystania z Ośrodka, ustalonych przez Wynajmującego. 

5. Utrzymania czystości w tych obiektach Ośrodka, które zostały udostępnione przez Wynajmującego tylko do wyłącznego korzy-

stania przez Organizatora. 

6. Zapewnienia we własnym zakresie sprzętu i wyposażenia, do którego dostarczenia nie zobowiązał się w niniejszym porozumieniu 

Wynajmujący. 

7. Zwrócenia Wynajmującemu po zakończeniu obozu/kolonii* przedmiotu porozumienia w stanie niepogorszonym, z tym zastrze-

żeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. 

§3 

Strony porozumienia ustalają: 

1. Koszt pobytu 1 osoby w Ośrodku na kwotę     zł (słownie:      

         złotych), to jest    zł za 1 osobodzień. 

Powyższa kwota została skalkulowana następująco: 

a. Całodzienne wyżywienie:    zł x    dni =     zł. 

Pierwszym posiłkiem będzie      w dniu     , a ostatnim 

     w dniu      . 

b. Noclegi:    zł x    dni =     zł. 

Dla potrzeb noclegowych Organizatora Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić:    

   określić co, np. pościel, koce, łóżka, materace, szafki itp.   

            . 

c. Amortyzacja bazy:     zł. 

d. Inne koszty:     określić jakie i ich wysokość     . 

2. Całkowity koszt pobytu w Ośrodku uczestników wraz z kadrą ustala się na kwotę     zł (słownie:  

             złotych), 

wyliczoną następująco:  stawka osobodnia   zł x  liczba dni  dni =  całkowity koszt  zł. 

§4 

Organizator zobowiązuje się przekazać Wynajmującemu na poczet kosztu określonego w §3 pkt. 2 porozumienia zaliczkę w wysokości  

    zł (słownie:               

     złotych) w terminie do dnia      , a pozostałą część ustalonych kosztów zapła-

cić najpóźniej do dnia         . 

Zapłata nastąpi    określić w jakiej formie i gdzie ma być uiszczona, podać konto bankowe    

                  

                  

                  

                   

§5 

Po opłaceniu przez Organizatora pełnych kosztów obozu Wynajmujący obowiązany jest wystawić rachunek lub fakturę VAT (dla płatników 

VAT) z wyspecyfikowaniem składników poszczególnych kosztów, najpóźniej w ciągu     dni od zakończenia obozu. 
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§6 

Organizator w razie rezygnacji z części lub całości zamówionych miejsc w Ośrodku zobowiązuje się powiadomić Wynajmującego o tym 

fakcie na piśmie, najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu. Taka rezygnacja nie będzie pociągać za sobą żadnych skutków 

finansowych dla Organizatora. 

§7 

1. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówionych wcześniej miejsc w Ośrodku, w terminie późniejszym niż określono w 

§6, Organizator zobowiązuje się do zapłacenia Wynajmującemu kary umownej w wysokości: 

a.    % całkowitego lub częściowego kosztu pobytu ustalonego na podstawie kalkulacji zawartej w §3 

pkt. 1 w razie rezygnacji pomiędzy 30-tym a     dniem przed datą rozpoczęcia obozu; 

b.    % całkowitego lub częściowego kosztu pobytu ustalonego na podstawie kalkulacji zawartej w §3 

pkt. 1 w razie rezygnacji w terminie krótszym niż      dni przed rozpoczęciem obozu. 

2. W razie braku jakiejkolwiek informacji o częściowej lub całkowitej rezygnacji z wcześniej zamówionych miejsc w Ośrodku 

Wynajmujący obciąży Organizatora kosztami, o których mowa w §3 pkt. 1 b, c, d oraz stawką żywieniową za pierwsze  

    dni trwania obozu. 

§8 

Wynajmujący zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości: 

a.    % całkowitego kosztu pobytu uczestników w Ośrodku w razie niewłaściwego przygotowania Ośrodka, 

nieudostępnienia Organizatorowi sprzętu i urządzeń objętych porozumieniem, niezapewnienia odpowiedniej liczby 

osób do obsługi gospodarczo-kuchennej obozu lub nieutrzymywania czystości w miejscach ogólnodostępnych Ośrodka; 

b.    % całkowitego kosztu pobytu uczestników w Ośrodku w razie niewłaściwego przygotowania wyży-

wienia, o którym mowa w § 1 pkt. 2 porozumienia lub w przypadku zaniżenia przyjętej stawki żywieniowej. 

§9 

1. Szkody powstałe w Ośrodku z winy Organizatora, których przyczyny, rozmiar i wartość ustalą protokołem przedstawiciele stron 

porozumienia, zostaną usunięte własnym staraniem i nakładem przez Organizatora bądź też pokryte przez niego. 

2. Jeżeli w czasie trwania porozumienia przedmioty oddane do użytkowania Organizatorowi wymagają napraw, które obciążają 

Wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, Organizator może wyznaczyć Wynajmującemu 

odpowiedni termin do dokonania naprawy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Organizator może dokonać ko-

niecznych napraw na koszt Wynajmującego. 

3. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają Organizatora. 

§10 

Ponadto strony porozumienia ustalają: 

 opiekę medyczną zapewnia   określić czy ośrodek, czy organizator    

                    

                    

                    

                    

§11 

Inne uzgodnienia pomiędzy stronami niż wynikające z niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§12 

Spory mogące powstać na tle porozumienia będą rozstrzygane przez komendanta chorągwi w przypadku, gdy stronami porozumienia będą 

hufce tej samej chorągwi. W przypadku, gdy stronami porozumienia będą hufce innych chorągwi, spory rozstrzygane będą przez Naczel-

nika ZHP. 
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§13 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

  

Organizator Wynajmujący 

 


