Stowarzyszenie Cieszyński Klub Sportowy
"PIAST"
43-400 Cieszyn, Rynek 16
KRS 0000626494, NIP 5482674885
)

__________________________________________________________________________________

REGULAMIN LETNIEGO OBOZU PIŁKARSKIEGO
organizowanego przez Cieszyński Klub Sportowy "PIAST"
§ 1.
Stowarzyszenie Cieszyński Klub Sportowy "PIAST", 43-400 Cieszyn, Rynek 16,
KRS 0000626494, NIP 5482674885 zwany dalej Organizatorem zobowiązuje się zorganizować obóz piłkarski zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą.

§ 2.
Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników obozu, a także konsekwencje
wynikające z niedochowania tych obowiązków.
Warunkiem uczestnictwa w obozie jest zaakceptowanie przez Uczestnika oraz jego prawnych
Opiekunów Regulaminu obozu zwanego dalej regulaminem, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu.

§ 3.
Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności, uniemożliwiających jej realizację.

§4.
Organizator może odwołać imprezę w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80%
zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed
jego rozpoczęciem.

§ 5.
Całkowity koszt obozu wraz z transportem wynosi 1350 zł/osobę.
Wpłaty należy dokonywać w całości na konto 54 1750 0012 0000 0000 3630 1187
bądź w 3 ratach – pierwsza rata w wysokości 350 zł/osobę najpóźniej do 12 marca , druga rata
w wysokości 500 zł/osobę najpóźniej do 15 maja, pozostała kwota do 30 czerwca 2019 r.

§ 6.
Każdy Uczestnik obozu ubezpieczony będzie od następstw nieszczęśliwych wypadków na
czas trwania obozu. Szczegółowe warunki polisy ubezpieczenia po podpisaniu umowy
z ubezpieczycielem znajdować się będą do wglądu w siedzibie Organizatora. Podpisanie
umowy nastąpi najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem obozu.

§ 7.
Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na obóz oświadczają, że dziecko jest
zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uprawiania sportów związanych z piłką nożną.

§ 8.
Obóz odbywać się będzie w dniach 21 do 28 lipca 2019 r. HOTEL JAROTA,
ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin , woj.wielkopolskie. Więcej informacji na stronie www.hoteljarota.com.pl
Organizator zapewnia transport autokarem z m. Cieszyn do miejsca obozu dla wszystkich
uczestników obozu, opiekunów i trenerów. Dokładna data i godzina zostanie podana najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem na stronie www.ckspiast.cieszyn.pl.

§ 9.
Uczestnicy obozu zobowiązani są do:
•

dostarczenia wymaganych dokumentów (karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, regulamin obozu, informacja dot. ewentualnego leczenia, informacja
o zgodzie lub braku zgody na publikację wizerunku),

•

przekazania posiadanych lekarstw kadrze obozu, która wydawała je będzie zgodnie
z zaleceniami lekarza,

•

posiadania przy sobie aktualnej legitymacji szkolnej,

•

zabrania ze sobą odpowiedniego ekwipunku (koszulki, spodenki, dres, buty - zgodnie
z zaleceniami trenera),

•

przestrzegania harmonogramu dnia (zbiórki, czasy posiłków, treningów),

•

stosowania się do wszelkich wskazówek i zaleceń kadry obozu,

•

bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp, p.poż. oraz regulaminów obowiązujących na terenie obiektów, w których Uczestnik będzie przebywał
w trakcie trwania obozu,

•

okazywania szacunku oraz kultury wobec kadry obozu, personelu oraz innych uczestników obozu,

•

dbania o wyposażenie ośrodka oraz udostępniony sprzęt sportowo-rekreacyjny, jak
i sprzęt własny i innych uczestników obozu (za szkody materialne wyrządzone przez
uczestnika finansową odpowiedzialność ponosi opiekun uczestnika),

•

dbania o higienę osobistą oraz czystość pomieszczeń udostępnionym uczestnikom
obozu,

•

noszenia podczas zajęć strojów sportowych poleconych przez trenerów,

•

stosowania zasad fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,

•

informowania trenera, kierownika lub opiekuna przed przystąpieniem do zajęć o swej
każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających zajęcia,

•

uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć
może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez kierownika obozu),

Uczestnikom obozu zabrania się:
•

samowolnego opuszczania terenu ośrodka oraz oddalania się od grupy podczas
zajęć sportowych i wycieczek,

•

posiadania oraz palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków czy dopalaczy i innych środków odurzających,

•

wykonywania wszelkich czynności niezgodnych z przepisami bhp, p.poż
i regulaminem.

§ 10.
Organizator zobowiązuje się do:
• organizacji oraz realizacji programu obozu pod względem techniczno-logistycznym oraz merytorycznym z należytą starannością
i profesjonalizmem,
•

zapewnienia uczestnikom obozu noclegu, wyżywienia oraz zajęć sportowych
wraz z innymi atrakcjami zgodnymi z programem obozu,

•

zapewnienia sprzętu sportowego uczestnikom obozu,

•

zapewnienia uczestnikom obozu napoi w miejscu zakwaterowania oraz podczas treningów,

•

zgłoszenia obozu do Kuratorium Oświaty zgodnie z wymogami formalnymi.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Organizatora, a które są

spowodowane siłą wyższą, np. powódź (zalanie obiektu sportowego).
W przypadku odwołania obozu, Organizator zwraca 100% dokonanych wpłat.

§ 11.
Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w ośrodku
oraz w miejscu zakwaterowania.

§ 12.
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez Uczestnika obozu, uprawnia
kierownika do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania Uczestnika obozu,
w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami
transportu Uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. W takim wypadku
Organizator nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych za uczestnictwo w obozie.

§ 13.
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego
świadczenia w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie
odpowiada.

§ 14.
Warunki rezygnacji:
• istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący
uczestnik lub organizator znajdzie na to miejsce innego uczestnika,
• rezygnacja w trakcie obozu nie powoduje zwrotu niewykorzystanych kosztów uczestnictwa
w obozie.
UWAGA
Informacja o rezygnacji dostarczona na piśmie trenerowi klubu CKS Piast podczas treningu
lub na e-mail klubu CKS Piast wraz z danymi osoby deklarującej chęć udziału w obozie w zastępstwie za osobę rezygnującą.

§ 15.
W sytuacji stwierdzenia przez Uczestnika obozu lub jego Opiekuna nieprawidłowości
w organizacji imprezy, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej
sytuacji Kierownika obozu lub Organizatora, w celu umożliwienia niezwłocznego usunięcia
nieprawidłowości w trakcie trwania obozu.

§ 16.
Administratorem danych osobowych Uczestników i ich Opiekunów jest Stowarzyszenie Cieszyński Klub Sportowy "PIAST", 43-400 Cieszyn, Rynek 16, KRS 0000626494, NIP
5482674885.
Opiekun Uczestnika obozu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku w zakresie i na potrzeby niezbędne do uczestnictwa dziecka w obozie i zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku oraz do
celów formalnych związanych ze zgłoszeniem obozu do Kuratorium Oświaty.
Opiekun Uczestnika obozu wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na fotografowanie Uczestnika
w trakcie trwania obozu oraz na nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie
i udostępnianie wizerunku Uczestnika obozu (załącznik 1 do regulaminu).
Opiekun Uczestnika obozu wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na podanie leków oraz leczenie szpitalne Uczestnika (załącznik 2 do regulaminu).
Opiekunowi Uczestnika przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez niego danych
osobowych oraz do ich poprawiania i uzupełniania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Opiekun Uczestnika obozu zapoznał się ze sposobami przetwarzania danych osobowych oraz
z prawem do ich dostępu, poprawiania oraz usuwania.
Wszelkie zgody wyrażone są przez Opiekuna Uczestnika dobrowolnie.

§ 17.
Dane kontaktowe:
Koordynator obozu - Arkadiusz Wrzesiński - tel. 509-420-149

Akceptuję regulamin
data i podpis Rodzica lub Opiekuna Prawnego Uczestnika obozu

……………………………………………

