Warunki Uczestnictwa w Obozie:
I.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem obozu jest firma
Team Sport S.C. Paweł Lempart, Filip Mendyk,
z siedzibą w Krakowie przy ul. Kantora 6/48,
posiadającą NIP 945 211 5203
2. Termin obozu 06.07.2020-10.07.2020
3. Miejsce zakwaterowania:
4. Przed zgłoszeniem udziału w obozie uczestnik /rodzic/ powinien zapoznać się z
warunkami uczestnictwa oraz regulaminem.

II. Zawarcie umowy
1. Wypełniona i podpisana karta zgłoszeniowa jest umową pomiędzy firmą Team Sport
S.C. Paweł Lempart, Filip Mendyk, a uczestnikiem obozu
2. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu zaliczki w
wysokości 700zł w siedzibie firmy Team Sport lub uzgodnieniu telefonicznym na
konto/mBank 89 1140 2004 0000 3902 7592 1028/ oraz po wypełnieniu formularza
zgłoszeniowego. Pozostała część kwoty powinna być wpłacona najpóźniej do
30.06.2020r.
3. Cena obozu nie obejmuje żadnych kosztów ani świadczeń nie wymienionych w
umowie tj. opłaty za przewodników, biletów wstępu itp.
4. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem ze
stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.

III. Koszty i warunki rezygnacji z obozu
1. Organizator, w przypadku rezygnacji z udziału w obozie przez klienta, zastrzega sobie

prawo do pobrania od klienta odstępnego z tytułu poniesionych kosztów
2. Koszty rezygnacji z obozu:

- Do 20 dni przed rozpoczęciem obozu -50% ceny,
- Od 20 dni do 10 dni przed rozpoczęciem obozu – 75% ceny
- Poniżej 10 dni przed rozpoczęciem obozu – 100% ceny
3. Rezygnacja z udziału w obozie musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za
datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisma przez organizatora.
4. W przypadku niestawienia się dziecka na obóz lub rezygnacji z obozu przez
uczestnika w trakcie jego trwania nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
5. Uczestnikom nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzysta w
trakcie trwania obozu, z przyczyn leżących po jego stronie.

IV. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator zapewnia opiekę i ubezpieczenie uczestników podczas obozu oraz w

czasie przejazdów.
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie:
a) zbyt małej ilości uczestników - nie później niż na 10 dni przed terminem
rozpoczęcia
obozu
b) powstania szczególnych zagrożeń życia, zdrowia lub bezpieczeństwa uczestników
obozu,
c) wzrostu o więcej niż 10% kosztów obozu, niezawinionego przez TEAM SPORT
s.c. Paweł Lempart, Filip Mendyk niedotrzymania warunków umów przez
kontrahentów krajowych i zagranicznych.
5. Organizator ma prawo odwołania obozu z przyczyn od siebie niezależnych jak np.:
brak wymaganego minimum uczestników, siły wyższe (klęski żywiołowe, działania
wojenne, epidemie), decyzje władz państwowych i innych instytucji.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne
rzeczy posiadane przez Uczestników w trakcie trwania obozu.
7. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających regulaminu Organizator zastrzega
sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinujących takich jak np. upomnienie,
powiadomienie rodziców. Poważne naruszenie zasad w tym pkt. 5- V grozi
wydaleniem z obozu bez możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu.
W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną
obciążeni rodzice/opiekunowie.
2. Organizator

V. Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom
porządkowym przedstawicieli Organizatora obozu oraz do przestrzegania regulaminu
obozu oraz zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody
wyrządzone z jego winy.
3. Uczestnik musi posiadać sprawdzony sprzęt narciarski/snowboardowy. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzętu uczestników.
4. W
przypadku
stwierdzenia
złego
stanu
technicznego
sprzętu
narciarskiego/snowboardowego mogącego stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia
Uczestnika, organizator obozu może odsunąć Uczestnika obozu od zajęć do momentu
naprawy lub wymiany sprzętu.
5. Podczas trwania obozu, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje
całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu (w tym również wszelkiego
rodzaju „elektronicznych papierosów”) oraz używania narkotyków, dopalaczy i innych
środków odurzających oraz spożywania wszelkiego rodzaju napojów energetycznych.
6. W przypadku stwierdzenia złamania przez Uczestnika obozu pkt.5 -V, Uczestnik obozu
zostanie wydalony z placówki na koszt rodziców/opiekunów.
7. Każdy uczestnik zajęć narciarsko/snowboardowych jest zobowiązany posiadać kask,
odzież ochronną oraz gogle.
8. Rodzic/Opiekun uczestnika obozu obowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa.

9. Rodzie/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na
miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.

•

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa zawarte w regulaminie oraz karcie zgłoszenia, które
stanowią integralną część umowy.

Zapoznałem się z powyższym regulaminem i w pełni go akceptuję. Potwierdzam chęć
uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym/obozie wysyłając wypełniony formularz (kartę
zgłoszenia).
……………………………
Miejscowość

………………
data

…………………………………
podpis rodzica/ opiekuna/

