REGULAMIN STACJONARNYCH CAMPÓW PIŁKARSKICH 2020
w Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Campów (Obozów) jest Stowarzyszenie SIEMACHA z siedzibą ul. Długa 42,
31-146 Kraków, NIP: 676 22 66 260 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr
KRS 0000207304.
2. Obozy odbywają się w 4 turnusach:





6.07 do 10.07.2020
20.07 do 24.07.2020
27.07 do 31.07.2020
3.08 do 7.08.2020

3. Zapisy odbywają się w godzinach 8:00 - 16:00 pod numerem komórkowym 600-120-793 lub
numerem stacjonarnym 12 682 11 10, a także pod adresem e-mail: m.susul@siemacha.org.pl
oraz w Recepcji Głównej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6
w Krakowie.

Warunki Uczestnictwa
1. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Obozie może dokonać jedynie jego Rodzic/Opiekun.
2. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest dostarczenie kompletnych, wymaganych dokumentów, wypełnionych rzetelnie, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym tj.






Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w obozie
Zaświadczenie od lekarza sportowego/medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego
o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej lub kopia aktualnej Karty Sportowca.
Podpisany regulamin
Wpłata bezzwrotnej zaliczki 150 złotych na minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem
turnusu

3. W Obozach mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-12 lat, które wcześniej zostaną zapisane na
listę przez swoich Rodziców/Opiekunów.
4. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego
Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Wpłaty pozostałej kwoty należy dokonać najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu
w Recepcji Głównej Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta ul. Ptaszyckiego 6 lub
przelewem na podany numer konta przy zgłoszeniu dziecka. Konsekwencją nieuregulowania
bezzwrotnej zaliczki i pozostałej płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy
uczestników.
6. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnika w obozie – Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie emailem na adres email:
m.susul@siemacha.org.pl
7. O uczestnictwie w Obozie decyduje kolejność zapisów.

Obowiązki o odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz realizacji programu Obozu pod względem
logistycznym i programowym z należytą starannością.
2. Organizator przejmuje odpowiedzialność za uczestników w momencie rozpoczęcia planowo
dnia do momentu zakończenia dnia obozowego. Plan poszczególnych dni podany jest w harmonogramie obozu.
3. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską/wychowawczą z uprawnieniami konieczną do sprawnego przeprowadzenia i realizacji programu Obozu Sportowego.
4. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie NNW.
5. Ubezpieczenie obejmuje Uczestnika tylko w godzinach trwania zajęć.
6. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu Obozu lub jego odwołanie wynikające z
przyczyn niezależnych od Organizatora lub spowodowane działaniem siły wyższej.
7. Organizator ma prawo odwołać Obóz z powodu niezgłoszenia się wystarczającej liczby 10
uczestników potrzebnych do jego realizacji. W takim wypadku Organizator może zaoferować przesunięcie Uczestnika na turnus w innym, dostępnym terminie lub dobrowolną anulację uczestnictwa wraz ze zwrotem całkowitej kwoty poniesionej przez Rodzica/Opiekuna.
8. Organizator nie odpowiada za dobra materialne Uczestników w szczególności pieniądze,
urządzenia mobilne telefony komórkowe, konsole itp.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, wynikające z niekompletnej lub nierzetelnej informacji podanej w karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu lub w formularzu zgłoszeniowym uczestnika obozu.
10. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z Obozu w przypadku:
a. rażącego lub uporczywego naruszania przepisów i regulaminów obowiązujących na Obozie,
b. niemoralnego zachowania Uczestnika w opinii Kadry Obozu,

c. stwierdzenia innych zachowań, w szczególności tych, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i/lub innych Uczestników Obozu.
11. Wszelkie koszty będące następstwem naruszeń wskazanych w pkt. 10, w tym także koszt
odesłania Uczestnika do domu ponosi Rodzic/Opiekun.
12. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia Uczestnika Organizator ma prawo podjęcia leczenia szpitalnego, zabiegów diagnostycznych, bądź operacji. Organizator informuje rodziców
o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka.
13. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do Recepcji Głównej Centrum Rozwoju
Com-Com Zone Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 6, w terminie 7 dni od zakończenia leczenia.
14. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w Obozie, klientowi w ramach
wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.
15. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu
wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.
16. W przypadku rezygnacji z Obozu – Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa Huta jest
uprawnione do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów
rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny Obozu od osoby.
17. Rezygnacja z Obozu po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta
do żądania zwrotu wniesionych opłat.

Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna
1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi przed rozpoczęciem Obozu zestaw kompletnych, wymaganych dokumentów, wypełnionych rzetelnie, zgodnie z prawdą i
stanem faktycznym.
2. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce
zbiórki.
3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do punktualnego odbioru Uczestnika z miejsca zbiórki.
4. Rodzic/Opiekun dziecka odbierający Uczestnika ma obowiązek okazania dowodu tożsamości jeśli Trener/Wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.
5. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna.
6. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty
wyrządzone z winy Uczestnika.

7. Rodzic/Opiekun odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do realizacji założeń Programu Obozu. Zniszczenie, zagubienie lub kradzież powierzonego sprzętu
przez uczestnika wiąże się z pokryciem kosztów powstałych strat wg. cen rynkowych lub z odkupieniem identycznego sprzętu.
8. Na Obozie obowiązuje absolutny zakaz posiadania oraz spożywania alkoholu, produktów
tytoniowych i ich pochodnych oraz jakichkolwiek innych środków odurzających.
9. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym bierze udział
we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało ustalone inaczej.
10. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się w trakcie Obozu wszelkim wskazówkom i zaleceniom kadry/przedstawicieli Organizatora oraz Wychowawcom/Trenerom.
11. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji, bezpieczeństwa i udziału w Obozie.
12. Uczestnik Obozu nie może opuszczać budynku Centrum Rozwoju Com-Com Zone Nowa
Huta oraz terenu wokół, należącego do Centrum Rozwoju na którym odbywają się zajęcia.
13. Uczestnik Obozu jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów
prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
14. Uczestnik każdego dnia udziału w Obozie musi posiadać ze sobą: strój sportowy, obuwie
piłkarskie, strój na basen wraz z czepkiem, ręcznikiem oraz klapkami.

Postanowienia Końcowe
Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się z jego
treścią, znajomością skutków prawnych z niego wynikających, a także zobowiązaniem się
Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna do przestrzegania zawartych w nim regulacji, zasad i zobowiązań.

Kraków, …………………….. ……………………………………………………………………
Miejsce/Data

Podpis rodzica/opiekuna

