
Umowa – Zgłoszenie 
W terminie xxxxx ; miejsce zbiórki xxxxx , godz. wyjazdu: xxxxx
Cena: xx zł/os     

Zawarta dnia…………………. w Warszawie pomiędzy :

LifeTrip Survival & Bushcraft - Sebastian Kostański, ul. Z. 

Modzelewskiego 40/78, 02-679 Warszawa, NIP : 113-213-53-29, 

zwanymi dalej Organizatorem, 

a …........................................................................................................... 

zamieszkały/a przy ul. ………………………………………………………. w ………...............

…………………….………........... zwanym/ą dalej Klientem. 

Adres Korespondencji: ............................................................................................................

Dowód osobisty / paszport (seria, 

nr): ..........................................................................................................

Telefon ..................................................

TERMIN SZKOLENIA SURVIVALOWEGO: .................…………………………………. 

CENA: ....………………SŁOWNIE: .......…………...................................................brutto

1. Cena obejmuje:
A. Racje żywnościowe Polskiej firmy.
B. Pakiet przetrwania w postaci zestawu survivalowego, przygotowanego specjalnie 

przez naszych instruktorów.
C. Bilet w obie strony na prom Gdynia - Karlskrona - Gdyni
D. Opiekę przedmedyczną.
E. Ubezpieczenie NNW na czas wyjazd.
F. Filtr do wody.
G. Opiekę minimum dwóch instruktorów survivalu.
H. Materiały audiowizualne ze szkolenia wysyłane po ukończonym szkoleniu.
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2. Organizator zawiera w imieniu uczestników szkolenia umowę ubezpieczenia w 
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ubezpieczenie obejmuje na każdego uczestnika wycieczki :
Koszty leczenia i assistance do 20 000 EUR
Następstwa nieszczęśliwych wypadków 15 000 PLN
Organizator posiada gwarancje ubezpieczeniową o numerze ................

3. Klient oświadcza, że Organizator udzielił mu :
Ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych i dotyczących 

dokumentów koniecznych do posiadania podczas szkolenia oraz informacji o  
wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w szkoleniu.

6.Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w wycieczce oraz 
że zapoznał się z ramowym

programem szkolenia oraz warunkami uczestnictwa i akceptuje je.

4.Klient zostanie powiadomiony pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy 
turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń w terminie do 7 dni przed 
wycieczką.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29.08.1997 r. o usługach

turystycznych oraz Kodeksu Cywilnego.

6.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. Warunki uczestnictwa w wycieczce zawarte na odwrocie niniejszej umowy które 
klient akceptuje podpisując niniejszą umowę.

Podpisując umowę wyrażam zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29.08.2009r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 
2002 r. ze zmianami) na przechowywanie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie 
swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji szkolenia survivalowego w Szwecji.

    Organizator Klient
……………........  …………………… 
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Regulamin
Ogólne

Uczestnik  szkolenia/imprezy  stawia  się  na  szkolenie/imprezę  w  dowolnym  stroju,  umożliwiającym  wygodne 
poruszanie się jak również bierze pod uwagę możliwość jego zniszczenia.

Ubiór powinien być odpowiednio dobrany do warunków pogodowych panujących o danej porze roku.

Uczestnik szkolenia/imprezy może zabrać ze sobą sprzęt outdoorowy jaki posiada lub chciałby przetestować podczas 
zajęć szkoleniowych.

Sprzęt uczestnika szkolenia przed rozpoczęciem zajęć zostanie przejrzany, jego nadwyżki zostaną w miarę możliwości 
bezpiecznie przechowane do zakończenia zajęć i zwrócone kursantom.

LifeTrip nie ponosi wobec uczestników szkolenia/imprezy, odpowiedzialności w razie wypadków oraz utraty bądź 
zniszczenia ich własności,  chyba że szkoda wynika z umyślnego działania bądź  rażącego zaniedbania organizatora 
szkolenia/imprezy, bądź osób działających w ich imieniu.

Udział  w  szkoleniu/imprezie  jest  możliwy  po  zaakceptowaniu  przez  uczestnika  szkolenia/imprezy  niniejszego 
regulaminu.

Uczestnik  Szkolenia/imprezy  zobowiązany  jest  do  stawienia  się  w  dniu  rozpoczęcia  szkolenia/imprezy  w 
wyznaczonym przez LifeTrip miejscu i czasie.

Szczegóły szkolenia/imprezy wysyłane są do klienta na adres mailowy podany podczas dokonywania rezerwacji oraz 
po dokonaniu wpłaty za szkolenie.

Opiekun przybywający na szkolenie/imprezę z osobą niepełnoletnią ponosi tylko i wyłącznie koszty wyżywienia. Nie 
dotyczy Oferty “Atrakcje Dla Dzieci” & "One Day School Of Survival"

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do zgłoszenia organizatorowi szkolenia/imprezy informacji z danymi opiekuna.

W przypadku uczestników poniżej 18-teg roku życia wymagany jest kontakt telefoniczny opiekuna z instruktorami oraz 
pisemna zgoda wypełniona na udostępnionym formularzu przez LifeTrip.

Szkolenie/Impreza przeznaczone jest do osób w wieku od 12-tego roku życia. Nie dotyczy Oferty “Atrakcje Dla Dzieci” 
oraz "One Day School Of Survival"

Bezpieczeństwo
Każdy uczestnik szkolenia/imprezy jest obowiązany zachować bezwzględne środki bezpieczeństwa.

Uczestnik  szkolenia/imprezy  zobowiązany  jest  do  informowania  Instruktorów  o  ewentualnych  sytuacjach 
niebezpiecznych jakie zaistniały lub mogą zaistnieć podczas szkolenia/imprezy.

Organizator szkolenia/imprezy zobowiązany jest do przekazania podstawowej wiedzy o miejscach gdzie dostępna jest 
apteczka.

Kursanci zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących podczas szkolenia/imprezy. Oraz wykonywania poleceń 
instruktora.

Osoba biorąca udział w Szkoleniu/imprezie, zobowiązuje się do wykonywania zadań zgodnie z zasadami szkolenia/
imprezy  chyba,  że  zasady  będą  naruszać  w  jakikolwiek  sposób  jego  bezpieczeństwo bądź  bezpieczeństwo innych 
uczestników szkolenia/imprezy.

Osoby poniżej 18-tego roku muszą przybyć na szkolenie z osobistym opiekunem.

Pełną odpowiedzialność za osoby poniżej 18-roku życia ponosi opiekun.

Zabrania się spożywania podczas szkolenia/imprezy alkoholu oraz środków odurzających.
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Sprzęt
Każdy uczestnik szkolenia  zobowiązany jest  do przesłania  organizatorowi na 7  dni  przed rozpoczęciem szkolenia,  
informacji o brakującym sprzęcie.

Wymagany sprzęt jaki będzie potrzebny w szkoleniu:
Śpiwór
Kari-mata
Ubranie - dostosowane do aktualnie panujących warunków pogodowych.
Obuwie - dostosowane do aktualnie panujących warunków pogodowych.

Kubek
Sztućce / Niezbędnik
Wypożyczony sprzęt trzeba zwrócić niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
Uczestnik szkolenia odpowiada finansowo za umyślne zniszczenie wypożyczonego sprzętu.  
Sprzęt jaki może przydać się podczas zajęć:
Nóż
Krzesiwo
Plecak
Kompas / Busola
Latarka
Worek na śmieci
Zapasowa para skarpet
Sznurek
Apteczka

Sprawność fizyczna
Podczas szkolenia/imprezy nie jest wymagana specjalna sprawność fizyczna oraz uwarunkowania kondycyjne.

Podczas zajęć nie ma rozróżnienia na płeć kursanta czy wiek.

Wszystkie zadania wykonywane podczas szkolenia/imprezy są dostosowane do uwarunkowań fizycznych całej grupy.
Zdrowie

Każdy uczestnik/opiekun, szkolenia/imprezy, zobowiązany jest poinformować instruktorów o swoim stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych, uczuleniach.

Każdy uczestnik szkolenia/imprezy zobowiązany jest do przekazania organizatorowi szkolenia informacji ICE
“In case of emergency”

W niektórych przypadkach szkoleń wymagane jest podpisanie kwestionariusza, kwalifikacyjnego danego uczestnika do 
zajęć. Dotyczy oferty “Mega Survival”

Dodatkowe Informacje
Dodatkowe informacje nie wymienione powyżej a dotyczące poszczególnych ofert.

“Atrakcje Dla Dzieci”

Udział w zabawie nie jest ograniczony wiekowo.

Podczas zajęć jeden opiekun może mieć pod opieką dwoje dzieci.

Cena zabawy obwiązuje opiekuna jak również dzieci powyżej czwartego roku życia.

“Mega Survival”

Do wzięcia udziału w szkoleniu, wymagane jest podpisanie niezbędnych dokumentów.

Dokumenty wysyłamy mailowo po dokonaniu rezerwacji.

“Dzika Kuchnia”

Zgodnie z powyższym. 

“Bezkrwawe Łowy”
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 Zgodnie z powyższym. 

"One Day School Of Survival"

Osoba wykupująca szkolenie może wziąć pod swoją opiekę jedną osobę niepełnoletnią.

Warunki pogodowe nie stanowią podstawy do odwołania czy przełożenia szkolenia.

Zwrot / Odwołanie / Zmiana Terminu, może nastąpić po uprzednim poinformowaniu LifeTrip, drogą pisemną bądź 
mailową o wyżej wymienionej sytuacji nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Ubezpieczenie NNW osoby niepełnoletniej  może zostać  zagwarantowane tylko i  wyłącznie po uprzednim podaniu 
przez opiekuna, danych osoby niepełnoletniej.

Ubezpieczenie
W ramach naszych szkoleń, każdy uczestnik zajęć, jest ubezpieczony od NNW
Firma Signal Iduna
Podczas  procesu  rejestracji  na  szkolenie,  kursant  zobowiązuje  się  podać  swoje  prawdziwe  Imię  i  Nazwisko  oraz 
dokładną datę urodzenia. (dane wymagane do ubezpieczenia)

Płatności i Rezerwacja
Cena za szkolenie/imprezę uzależniona jest od wybranej opcji z oferty firmy LifeTrip oraz obowiązującej promocji.

Cena wybranego szkolenia/imprezy znajduje się na stronie (www.lifetrip.pl) w zakładce “Rezerwacje” .

Rezerwacja szkolenia/imprezy następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% ceny danego szkolenia/imprezy.

Całość kwoty za wybrane szkolenie powinna być uregulowana najpóźniej w dniu szkolenia.

Zadatek przepada w momencie gdy:

Kursant rezygnuje ze szkolenia.

Kursant nie przyjedzie na szkolenie.

Kursant nie poinformuje LifeTrip.pl na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia/imprezy o chęci zmiany terminu szkolenia/
imprezy.

Zwrot kwoty za szkolenie/imprezę następuje w poniższych przypadkach:

Firma LifeTrip odwoła szkolenie/imprezę i nie jest w stanie wyznaczyć innego dogodnego terminu dla klienta

Rezerwacje na szkolenia przyjmujemy najpóźniej na 3 dni przed planowanym szkoleniem. 

Opłata za szkolenie może zostać uiszczona za pomocą bezpośrednio przelewem tradycyjnym na
numer konta:  68 1140 2004 0000 3002 7680 0376

Opłata za wykupiony Voucher jest bezzwrotna.

Wykupiony Voucher można wymienić na inne szkolenie w tej samej cenie lub droższe po dokonaniu dopłaty.

Voucher
Jest to bon prezentowy wydrukowany na specjalnym papierze, zawierający logo LifeTrip, czytelny własnoręczny podpis 
Instruktorów LifeTrip

Voucher wysyłany jest pocztą na koszt LifeTrip, na wskazany przez zamawiającego adres.

Zamawiający wskazuje w kwestionariuszu Imię i Nazwisko obdarowanego.

Termin realizacji vouchera mija po roku od dnia odbioru listu z prezentem.

Terminy szkoleń dostępne są w zakładce "Kalendarz" oraz "Rezerwacje"

SZKOLENIE SURVIVALOWO BUSHCRAFTOWE W SZWECJI �5

http://www.lifetrip.pl


LifeTrip zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń.

Voucher wysyłany jest Pocztą Polską za potwierdzeniem odbioru.

Realizacja zamówienia Vouchera następuje w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zaksięgowania przelewu.

LifeTrip nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia Poczty Polskiej w dostarczeniu przesyłki.

Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

Voucher może być wykorzystany przez inną osobę niż  ta wskazana na nim.

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia vouchera prosimy o kontakt.  e-mail:  kontakt@lifetrip.pl 

Realizacja  Vouchera  następuje  po  rejestracji  na  wybranym  szkoleniu  w  zakładce  "Rezerwacje"  i  podaniu  numeru 
Vouchera w zgłoszeniu rejestracyjnym.

 Organizator Klient
……………........  …………………… 
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Polityka Prywatności
Szanowni  Państwo,  celem  zapewnienia  Państwu  pełnej  informacji  na  temat  prawa  do  otrzymania  kopii  danych 
osobowych jakie Państwa dotyczą poniżej przedstawiono zasady realizacji wniosku jaki są Państwo uprawnieni złożyć: 
 

Każda  osoba  fizyczna  (dalej  „Wnioskujący”)  ma  prawo  zwrócić  się  do  firmy  LifeTrip  -  Survival  &  Bushcraft,  z 
wnioskiem o potwierdzenie, że LifeTrip przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do 
danych osobowych jakie jej dotyczą. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres ul. Jacka Kaczmarskiego 40/78  
02-679 Warszawa lub wiadomości elektronicznej na adres kontakt@LifeTrip.pl.pl.
W razie  braku przetwarzania  przez  LifeTrip  danych osobowych Wnioskującego  (poza  faktem przetwarzania  w/w 
danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie 
usunięte.

LifeTrip niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na 
temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

LifeTrip zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w podany na niniejszej stronie internetowej 
sposób. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący 
ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez LifeTrip złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie 
poinformowany w sposób niezwłoczny. 

Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej LifeTrip bez zbędnej zwłoki, jednak nie 
później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez LifeTrip. 

LifeTrip przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego 
otrzymania.  W  przypadkach  obiektywnie  skomplikowanych  (tj.  wymagających  po  stronie  Spółki  dużego  nakładu 
pracy)  powyższy  termin  ulega  przedłużeniu  do  dwóch  (2)  miesięcy  o  czym  Wnioskujący  jest  niezwłocznie 
informowany. Jednocześnie LifeTrip dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

W ramach realizacji  prawa dostępu do danych wnioskującemu wskazuje się  jego dane, w zakresie o jaki wniósł  w 
żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

- cel przetwarzania,

- kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,

- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub  zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach 
w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

- planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,

- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,

-  zautomatyzowanym podejmowaniu  decyzji,  w  tym o  profilowaniu,  oraz  istotnych  informacjach   o  zasadach  ich 
podejmowania, a także
o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

- prawo do żądania od LifeTrip sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje), 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Do  odpowiedzi  udzielanej  Wnioskującemu  załącza  się  kopię  dotyczących  go  danych  osobowych  w  powszechnie 
znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

Prywatność  użytkowników serwisu LifeTrip -  Survival  & Bushcraft  ma najwyższe znaczenie.  Szczególnie dbamy o 
ochronę  danych  osobowych  osób  korzystających  z  naszego  serwisu.  Wykorzystujemy  odpowiednie  środki 
technologiczne uniemożliwiające ingerencję w dane osobowe użytkowników osobom nieupoważnionym.
Rejestrując  się  na  szkolenie,  korzystając  z  usługi  LifeTrip.pl,  kursant,  (klient)  wyraża  zgodę  za  utrwalanie  jego 
wizerunku w formie audio i wizualnej. 
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Rejestracja

W  celu  zapewnienia  najwyższego  poziomu  usług  świadczonych  naszym  użytkownikom  proponujemy  rejestrację. 
Formularz rejestracyjny umożliwia podanie danych takie jak: imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu oraz dane o 
dacie urodzenia. W formularzu podajemy również email oraz hasło, które są wykorzystywane przy logowaniu się do 
wszelkich usług portalu. W celu dopełnienia rejestracji użytkownicy potwierdzają, ze akceptują regulamin portalu oraz 
wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych w celach promocyjnych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w 
celach marketingowych jest dobrowolne i w każdym momencie użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania podanych 
danych osobowych na stronach swojego profilu w portalu LifeTrip.pl.

Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookie i odnosi się do serwisu internetowego LifeTrip.pl, którego właścicielem jest 
firma LifeTrip.pl. Korzystając
z serwisu LifeTrip.pl wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookie.

Czym  są  pliki  cookie?  Pliki  cookie  to  małe  pliki  tekstowe  zapisywane  przez  serwis  internetowy  na  urządzeniu 
końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane 
lub  modyfikowane  podczas  kolejnych  wizyt  i  mogą  zawierać  podstawowe  informacje  o  użytkowniku,  jego 
indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do 
stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez LifeTrip.pl

Stałe  -  Pliki  wykorzystywane  do  modyfikacji  wyglądu lub  działania  serwisu  na  podstawie  dokonanych  wcześniej 
wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis 
lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.

Sesyjne - Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). 
Sesja  wykorzystywana  jest  przez  system  uwierzytelniania  użytkownika,  system  weryfikacji  kodów  obrazkowych 
(CAPTCHA)  oraz  wiele  innych  mechanizmów  usprawniających  działanie  serwisu.  Pozostają  na  urządzeniu 
użytkownika  do  czasu  wylogowania  z  serwisu  lub  zamknięcia  przeglądarki.  Brak  tych  plików  uniemożliwia 
prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie podmiotów trzecich: 

Analityczne - Pliki zapisywane przez: Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają 
anonimowe zbieranie informacji
w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów Rezygnacja (opt-out). 
gemiusAudience na potrzeby badania Megapanel PBI/Gemius. Rezygnacja (opt-out).

Reklamowe - Pliki zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające 
na  ograniczanie  liczby  wyświetleń  reklamy  w  ramach  kampanii,  dostarczanie  reklam  odpowiadających 
zainteresowaniom użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.

Społecznościowe  i  inne  -  Pliki  zapisywane  przy  udostępnianiu  treści  w  serwisach  społecznościowych  (Facebook, 
Twitter, Google+), logowaniu
do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook), oglądaniu filmów (YouTube).Większość plików cookie 
podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz 
znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie

Każda  przeglądarka  w  większym  lub  mniejszym  stopniu  (np.  na  urządzeniach  przenośnych)  oferuje  możliwość 
przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy 
lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie 
może spowodować  potrzebę  ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania 
niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.

Logi serwera
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W trakcie  korzystania  przez  użytkowników z  serwisu,  zbieramy informacje  o  adresach  IP użytkowników.  Są  one 
zbierane na podstawie logów serwera
i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych.

Zmiany polityki prywatności

O  wszelkich  zmianach  w  polityce  prywatności,  wynikających  ze  zmian  technologicznych  i  ustawodawczych, 
poinformujemy użytkowników po
ich wprowadzeniu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt przez mail: kontakt@LifeTrip.pl

Usunięcie konta
Aby usunąć konto z serwisów LifeTrip.pl prosimy o kontakt przez mail: kontakt@LifeTrip.pl

 Organizator Klient
……………........  …………………… 
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