
Regulamin obozu sportowego zimowego 
Sędziszów 2014

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem obozu jest Klub Sportowy „Wesoła”, z siedzibą 05-077 Warszawa-Wesoła, 
ul. Borkowska 1.

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody 
na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik - w obozie Sędziszów 2014 mogą uczestniczyć członkowie Klubu Sportowego „Wesoła” - 
będący zawodnikami trenującymi w sekcji piłki nożnej KS Wesoła.

§2
PODSTAWOWE INFORMACJE

4. Obóz letni w Sędziszowie jest obozem sportowym ukierunkowanym na naukę gry w piłkę nożną.
5. Terminy – obóz organizowany jest w dwóch turnusach:

a. turnus I: 15 lutego – 22 lutego 2014 – roczniki 2002/2003, 2004/05
b. turnus II: 22 lutego – 1 marca 2014 – roczniki 1998/1999, 2000/2001

6. Zakwaterowanie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w pokojach z łazienkami oraz 
całodzienne wyżywienie na miejscu trzy posiłki dziennie z dokładkami oraz deser.

7. Zajęcia sportowe: OSiR Sędziszów.

§3
ZGŁOSZENIA i WARUNKI PŁATNOŚCI

8. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny, w tym celu należy:
a. dokonać wpłaty zadatku w wysokości 200 zł (dwieście złotych) do dnia 8 grudnia 2013r na konto 

bankowe podane w pkt 9c regulaminu.
9. Warunki płatności za obóz: 

a. Zadatek, o którym mowa w pkt 8a regulaminu nie podlega zwrotowi.
b. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014r
c. Wpłaty dokonywane są na specjalne konto bankowe KS Wesoła 

39 2490 0005 0000 4600 7224 5033
d. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie Uczestnika i/lub jego 

rodzica/opiekuna  prawnego  bądź  bez  podania  uzasadnionego  powodu  -  powoduje  wycofanie 
zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku. 

e. W  przypadkach  losowych  wykluczających  możliwość  wzięcia  udziału  Uczestnika  w  obozie 
-Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-
mailem  na  adres  kswesola@kswesola.pl.  W  powyższej  sytuacji  Organizator  dokona  zwrotu 
uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem: 
 rezygnacja na więcej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot dokonanych wpłat za 

potrąceniem zadatku.
 rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 70% ceny 

obozu. 
f. Podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa 
z  powodów  niezależnych  od  Organizatora.  W  przypadku  odwołania  obozu  Organizator  zwraca 
Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat. 

11. Organizator  nie  zwraca  pieniędzy  z  tytułu  niewykorzystanych  z  winy  Uczestnika  świadczeń  np.  w 
przypadku  spóźnienia  się  na  obóz,  skrócenia  pobytu,  rezygnacji  z  wybranych  zajęć  przewidzianych 
przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie. 

§4
ORGANIZATOR

12. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu. 
13. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami i kierownika obozu z wymaganymi 

przez polskie prawo uprawnieniami. 
14. Organizator  zapewnia,  że  obóz zgodnie  z  wymogami  formalnymi podlega zgłoszeniu  do Kuratorium 

Oświaty. 
15. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu zbiórki przed wyjazdem 

– do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych.



16. Organizator  nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe  z przyczyn  niezależnych:  warunki 
atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji. 

17. Organizator odpowiada za rzetelną realizacją programu obozu. 
18. Organizator  nie  odpowiada  materialnie  za  pieniądze,  przedmioty  wartościowe  oraz  rzeczy  osobiste 

Uczestnika. 
19. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje do treningów.

§5
UCZESTNIK oraz RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

20. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną 
Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014r.

21. Rodzic/Opiekun  prawny  jest  zobowiązany  do  rzetelnego  i  zgodnego  z  prawda  podania  wszystkich 
ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika Obozu. 

22. Rodzice/Opiekunowie  prawni  Uczestnika  ponoszą  odpowiedzialność  materialną  za  szkody  i  straty 
wyrządzone z winy Uczestnika. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej 
w Karcie Zgłoszenia Uczestnika

24. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu z miejsca zbiórki: parking przy Gimnazjum 
nr 119, ul. Klimatyczna. 

25. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej. 
26. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy treningowe oraz osobiste (według 

listy pomocniczej podanej na stronie internetowej www.kswesola.pl). 
27. Uczestnik  zobowiązany  jest  w  trakcie  obozu  do  podporządkowania  się  wszelkim  wskazówkom  i 

zaleceniom przedstawicieli Organizatora – kierownikowi i trenerom.
28. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  wszelkich  przepisów  i  regulaminów  dotyczących 

organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie. 
29. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju. 
30. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy Trenera i kierownika obozu opuszczać miejsca 

obozu (hotelu, hali sportowej, boiska). 
31. Na  obóz  nie  wolno  zabierać  sprzętu  elektronicznego  (telefony,  konsole,  MP3,  MP4)  Kontakt  z 

Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Trenera, Wychowawcy.
32. W  razie  rażącego  lub  uporczywego  naruszania  przez  Uczestnika  przepisów  i  regulaminów 

obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie 
koszty związane z taką sytuacją ponosi Rodzic/Opiekun prawny.

33. Na  obozie  obowiązuje  zakaz  palenia  papierosów,  spożywania  alkoholu  oraz  zażywania  środków 
odurzających lub zastępczych.   Nieprzestrzeganie  ww.  zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie 
Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH oraz PRAWA DO WIZERUNKU

34. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Klub Sportowy 
Wesoła  z  siedzibą  w  Warszawie  –  Wesołej,  ul.  Borkowska  1.  Pełnoletniemu  Uczestnikowi  oraz 
Rodzicowi/Opiekunowi  prawnemu  przysługuje  prawo  wglądu  do  treści  podanych  przez  nich  danych 
osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. 

35. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika obozu na 
stronach internetowych pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z obozem, w którym 
uczestniczył Uczestnik. 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich 
treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz 
jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które 
przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję
 

Imię i nazwisko Uczestnika ..........................................................................................

Imię  i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego ................................................

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ....................................


