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WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE
Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka
przestrzegać ich oraz stosować się do poleceń kadry szkoleniowej
i wychowawców.
Uczestnik obozu zobowiązany jest zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (według
listy pomocniczej umieszczonej przez Organizatora na stronie www)
Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą legitymację szkolną.
Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie lub podróży i z tego
tytułu przejmują pełną odpowiedzialność cywilno-prawną.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, pieniądze,
rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu
w ośrodku oraz w środkach transportu.
W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik może zostać
usunięty i wydalony z placówki na koszt rodziców lub opiekunów. Organizator nie
zwraca wpłaconych środków w przypadku, gdy uczestnik będzie musiał opuścił
obóz przed jego końcem z przyczyn niezależnych od organizatora lub z powodu
naruszenia zasad regulaminu.

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie,
szczegółowymi informacjami o obozie, regulaminem obozu i z treścią „Warunków
Uczestnictwa”, które przyjmuję do wiadomości i je akceptuję.

..................................................
podpis rodziców (opiekunów)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Brak podpisów, niedostarczenie Karty Kwalifikacyjnej w terminie może skutkować brakiem kwalifikacji do udziału w obozie z przyczyn niezawinionych
przez Organizatora. Karta Kwalifikacyjna musi być wypełniona kompletnie i czytelnie oraz dostarczona do Organizatora w dniu wyjazdu.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA OBOZU

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

……………………………………………………….
Podpis organizatora wypoczynku

1. Organizator: Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki
2. Forma wypoczynku: obóz sportowy
3. Adres wypoczynku: Kompleks Wypoczynkowy Relaks, ul. Beskidzka 42, 34-213
Międzybrodzie Żywieckie
4. Termin wypoczynku: 2-9.08.2019r.
...........................................
Miejscowość, data

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………..…………

2. Imiona i nazwiska rodziców ……………………………………………………………………………………………….

3. Data urodzenia………………………………….PESEL:……………………………………………………………..……..

4. Adres zamieszkania.……………………………………………………………………………………………………………
5. Rodzice/opiekunowie:

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………..…………………….. tel. kom……………………….

Adres zamieszkania/pobytu……………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………..…………………….. tel. kom……………………….

Adres zamieszkania/pobytu……………………………………………………………………………………………….

6. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o
potrzebach wynikających o niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

7. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i
stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy
przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
8. Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie ksera
książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):
tężec .................., błonica ...................., dur ................., ospa…………....., inne ....................................
Zgadzam się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje w razie zagrożenia życia
dziecka. Oświadczam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w obozie sportowym organizowanym przez
Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki. Znane są mi zasady organizacji obozu, sposób
komunikacji i transportu, rodzaj zakwaterowania, harmonogram oraz regulamin, który moje
dziecko zobowiązało się przestrzegać. Jednocześnie oświadczam, że nie ma przeciwwskazań
lekarskich, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach obozu sportowego.

……………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie
przez administratora, tj. Szkołę Futbolu Staniątki z siedzibą w Staniątkach, Staniątki 703, 32005 Niepołomice, o numerze NIP 6832047334 (dalej „Administrator”) moich danych
osobowych podanych w formularzu, w celu realizacji umowy lub usługi, której formularz
dotyczy.

...........................................
Miejscowość, data

III. DECYZJA ORGANIZATORA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:
□ zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
□ odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

...............................................................................................................................................

.............................................
....................................................
Miejscowość, data
Podpis organizatora wypoczynku
___________________________________________________________________________

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał na obozie sportowym w Kompleks Wypoczynkowy Relaks, ul.
Beskidzka 42, 34-213 Międzybrodzie Żywieckie od dnia 2.08.2019 do dnia 9.08.2019r.

.............................................
....................................................
data
podpis Kierownika
___________________________________________________________________________

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA W
CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO
TRAKCIE

..................................................................................................................................................................

....................................................
podpis Kierownika

..................................................................................................................................................................
.............................................
data
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UMOWA, REGULAMIN ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA
W OBOZIE PIŁKARSKIM
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem obozu piłkarskiego zwanego w dalszej części
„Obozem” jest Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki z siedzibą
w Staniątkach 703, 32-005 Niepołomice zarejestrowane w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórze, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000347716, zwane w dalszej części „Organizatorem”.
2. Przedmiotem umowy jest zawarcie porozumienia między
Organizatorem, a przedstawicielem ustawowym lub innym
właściwie umocowanym przedstawicielem („Rodzic/Opiekun”)
dziecka („Uczestnik”) w sprawie jego udziału w Obozie.

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest wyrażenie przez
Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia
niniejszego dokumentu.
2. W Obozie mogą wziąć dzieci urodzone w latach 2003-2013, obojga
płci, których udziału w opinii lekarza i Organizatora nie wyklucza stan
zdrowia lub inne przeciwskazania.

WARUNKI REZERWACJI UDZIAŁU W OBOZIE

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.
a) Karta kwalifikacyjna uczestnika;
b) Umowa, regulamin oraz warunki uczestnictwa.
3. Zgłoszeń uczestnictwa dokonuje się jedynie poprzez dedykowany
formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.szkolafutbolu.pl.
4. Wpłata zaliczki w wysokości 300 zł (trzysta złotych), następuje
w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania formularza zgłoszeniowego.
5. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej na 7 dni przed datą
rozpoczęcia obozu.
6. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora wskazane
w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres email znajdujący się
w zgłoszeniu. W przypadku rezerwacji obozu na 7 dni przed obozem
lub później wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie,
tj. maksymalnie w ciągu trzech dni od otrzymania przez Uczestnika
i/lub rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji.
7. 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 wpłaconej zaliczki.

WARUNKI ANULACJI UDZIAŁU W OBOZIE

1. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału
Uczestnika w obozie - Rodzice/Opiekunowie prawni powinni
przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie emailem
na adres email kontakt@szkolafutbolu.pl. W powyższej sytuacji
Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:
a) rezygnacja do 30 dni przed data rozpoczęcia obozu – zwrot za
potraceniem zaliczki w wysokości 300 zł
b) rezygnacja na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia obozu –
zwrot za potraceniem 70% ceny obozu.
2. 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.
3. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych
świadczeń przez Uczestnika np. w przypadku spóźnienia się na obóz,
skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych

przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na
obozie.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz przeprowadzenia
i realizacji programu Obozu, pod względem technicznologistycznym jak i merytorycznoprogramowym z należytą dla
profesjonalisty starannością i zawodowym charakterem
prowadzonej działalności.
2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
spowodowane są wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika i/lub Rodzica /Opiekuna
b) działaniem siły wyższej
3. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę
trenerska z uprawnieniami konieczną do sprawnego
przeprowadzenia i realizacji programu Obozu.
4. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców
i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo
uprawnieniami.
5. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi
podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
Uczestników od czasu przyjazdu na wskazane miejsce zbiórki
i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru
Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych we wskazanym
miejscu odbioru.
7. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe
z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz
państwowych, samorządowych i innych instytucji.
8. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty
wartościowe, sprzęt elektroniczny Uczestnika oraz rzeczy osobiste
Uczestnika.
9. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę
ubezpieczenia 10.000 PLN.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
RODZICA/OPIEKUNA

UCZESTNIKA

I/LUB

1. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi
prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz
podpisany niniejszy regulamin w dniu wyjazdu.
2. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego
z prawdą podania wszystkich ważnych informacji dotyczących
zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika
Obozu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które
wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Zgłoszenia
Uczestnika.
4. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko
z obozu w ustalonym terminie. W innym wypadku kierownik obozu
postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.
5. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu ma
obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik obozu lub
wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.
6. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inna osobę niż
Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione
i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
7. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej
legitymacji szkolnej.
8. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza
sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej
przez Uczestnika lub kopie aktualnej karty zdrowia sportowca –
kopia dokumentów musi być złożona w dniu wyjazdu.
9. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy
osobiste (według listy pomocniczej umieszczonej przez Organizatora
na stronie www)
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10. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora
i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
11. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania
się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli
Organizatora - kierownikowi, wychowawcy, trenerom.
12. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów
i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na
obozie.
13. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku
w szczególności w pokoju i na stołówce.
14. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
15. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy
i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej,
boiska).
16. Uczestnikom zabrania się zabierania wszelkiego sprzętu
elektronicznego (telefony, PSP, itp.). W przypadku złamania zakazu
sprzęt zostanie przechowany u Wychowawców i oddany
Uczestnikowi w miejscu odbioru. W nagłych przypadkach kontakt
z Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub
Wychowawcę w wyznaczonych do tego godzinach.
17. 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 taka sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
18. Na obozach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania
alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie
ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika
z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów
prawnych.
19. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania
Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt
Rodzica/Opiekuna prawnego.
20. Rodzic/Opiekun prawny odpowiada materialnie za sprzęt sportowy
powierzony Uczestnikowi do treningów. Zniszczenie lub zgubienie
powierzonego sprzętu przez Uczestnika obozu wiąże się z pokryciem
kosztów strat wg cen rynkowych lub z odkupieniem nowego
identycznego sprzętu.
21. Rodzice/Opiekunowie
prawni
Uczestnika
ponoszą
odpowiedzialność materialna za szkody i straty wyrządzone z winy
Uczestnika.
22. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie
dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika
z obozu oraz wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.
23. Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku
tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po
uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA DO WIZERUNKU:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich
rodziców/opiekunów prawnych jest Stowarzyszenie Szkoła Futbolu
Staniątki z siedzibą w Staniątkach 703, 32-005 Niepołomice.
Pełnoletniemu
Uczestnikowi
oraz
Rodzicowi/Opiekunowi
prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich
danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania
lub usuwania.
2. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika
w trakcie trwania Obozu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie,
rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu
i udostępnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach
w celach marketingowych, pod warunkiem, że został on utrwalony
w związku z Obozem lub jego tematyką. Organizator zastrzega sobie
prawo do wykorzystywania rzeczonego wizerunku w ramach
prowadzonej przez niego działalności, a w szczególności
w materiałach promocyjnych na łamach stron internetowych,
portali społecznościowych, serwisów, jak również publikacji
wydawanych drukiem. W przypadku braku zgody Rodzic/Opiekun
zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej
przed rozpoczęciem Obozu. Jednocześnie cofnięcie zgody może

nastąpić w dowolnym momencie poprzez wystosowanie pisemnego
oświadczenia skierowanego do Organizatora. Za moment uznania
cofnięcia zgody rozumie się pisemną odpowiedź Organizatora na
otrzymane oświadczenie.

ZMIANY REGULAMINU ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

1. Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie
z chwila opublikowania.
2. Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki może okresowo
wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu oraz Polityki
Prywatności. Po wprowadzeniu takich zmian, Stowarzyszenie Szkoła
Futbolu Staniątki udostępni nowa wersje Regulaminu i/lub Polityki
Prywatności pod adresem: www.szkolafutbolu.pl.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności wchodzą
w życie
z
dniem
ich
opublikowania
na
stronie:
www.szkolafutbolu.pl.
4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do
wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego
rodzica/opiekuna prawnego z usług po dacie zmiany niniejszego
Regulamin i/lub Polityki Prywatności jest równoznaczne
z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna
prawnego zgody na Regulamin oraz Politykę Prywatności w nowym
brzmieniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie
w momencie zawarcia pisemnego porozumienia między
Organizatorem a Rodzicem/Opiekunem.
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego
dokumentu okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie
usunięte, o czym strony zainteresowane zostaną niezwłocznie
poinformowane i pozostanie bez wpływu na pozostałe
postanowienia. Pozostałe postanowienia będą nadal wiążące dla
Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna.
3. O wszelkich zmianach w niniejszych postanowieniach Organizator
zobowiązuje się poinformować strony zainteresowane w trybie
natychmiastowym od momentu ich wprowadzenia.
4. Wszelkie ewentualne sporty, jakie mogą wyniknąć pomiędzy
stronami, powstałe w skutek zawarcia stosunku prawnego na
podstawie niniejszego dokumentu, będą rozstrzygane w trybie
polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do
zakończenia wszelkich sporów za pomocą ugody, uwzględniając
jednak cel tej Umowy z równym poszanowaniem interesów. Jeżeli
zakończenie sporu na tych zasadach okaże się nie możliwe, będzie
on rozstrzygnięty przez właściwy sąd, z siedzibą właściwą dla
siedziby prowadzenia działalności Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego
dokumentu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna
dla Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki 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

