31.07.2018r.-9.08.2018r.

Regulamin obozu sportowego
1. Organizatorem obozu jest UKS DYS z siedzibą Dys ul. Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn.
2. W obozie sportowym mogą uczestniczyć zawodnicy UKS DYS lub inne osoby, które wypełnią Kartę Kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku i
uzyskają zgodę na udział organizatora.
3. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub Opiekun prawny.
4. Aktualna oferta cenowa dostępna jest u organizatora.
5. Warunki rezerwacji obozu:
a. Wpłata zaliczki w wysokości 200 PLN następuje do dnia 15 czerwca 2018r.
b. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.
c. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Klubu UKS DYS.
d. Brak wpłaty w określonych powyżej terminach powoduje wycofanie zgłoszenia bez zwrotu wpłaconej zaliczki
e. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie - Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są
przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-mailem:uksdys@gmail.com lub telefonicznie do Zarządu Klubu lub
bezpośrednio do trenera. W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem:
e1) rezygnacja do 21 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 200 zł
e2) rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 70% ceny obozu.
g. Dostarczenie Karty Kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji i zobowiązaniem do
poniesienia jej kosztów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli ich realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od
organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% wpłat.
7. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń np. w przypadku spóźnienia się na obóz,
skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacja z posiłków lub atrakcji.
8. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w domkach w pokojach 2-3 osobowych oraz całodzienne wyżywienie.
9. Organizator zapewnia Uczestnikom wodę na trening.
10. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
11. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami.
12. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.
13. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
14. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej
– do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych .
15. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz
państwowych, samorządowych i innych instytucji.
16. Organizator odpowiada za rzetelną realizację programu obozu. Ramowy program obozu jest umieszczony na stronie internetowej:
www.uksdys.pl.
17. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt elektroniczny Uczestnika, oraz rzeczy osobiste
Uczestnika.
18. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.
19. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.
20. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.
21. Organizator zapewnia ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia
10.000 PLN.
22. Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia grupowego NNW OWU
(Ogólne Warunki Ubezpieczenia z wyłączeniem art. IX ust. 1 pkt. 8) zawartego przez Organizatora na stronie www.uksdys.pl.
23. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną uczestnika
wypoczynku najpóźniej do dnia 10 czerwca 2017r.
24. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego
zdrowia w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczyku.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku.
26. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie. W innym wypadku kierownik obozu
postępuje według prawa obowiązującego w Polsce.
26. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, jeśli kierownik
obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą.
27. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione i
podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
28. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej i karty rowerowej.
29. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej przez
Uczestnika lub kopię aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona pierwszego dnia obozu u kierownika obozu.
30. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu na/z miejsca przeprowadzenia obozu. W przypadku rezygnacji z obozu lub
spóźnienia na zbiórkę kwota za obóz nie podlega zwrotowi.
31. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej przez Organizatora
zamieszczonej na stronie www.uksdys.pl).
32. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
33. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora kierownikowi, wychowawcy, trenerom i opiekunom.
34. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
35. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce.
36. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
37. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (budynku ośrodka, hali
sportowej, boiska itp.).
38. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony, PSP, tablety, komputery itp.) Wychowawcy zbierają na czas ciszy
nocnej i zajęć. Sprzęt oddawany jest Uczestnikom przed śniadaniem i po kolacji. W tym czasie, w nagłych przypadkach kontakt z
Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Wychowawcę/Trenera.
39. 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.
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40. Na obozie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających i picia napojów
energetycznych. Nieprzestrzeganie ww. spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt
Rodziców/Opiekunów prawnych.
41. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, dziecko może zostać usunięte z obozu na koszt
Rodzica/Opiekuna prawnego.
42. Organizator na czas treningów przekazuje uczestnikom sprzęt sportowy (piłki, znaczniki, sprzęt treningowy itp).
43. 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.
44. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie kwalifikacyjnej
uczestnika wypoczynku w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka, a po zakończeniu obozu w celach
ubezpieczeniowych i marketingowych w szczególności w celu promocji działalności Organizatora..
45. Rodzic/Opiekun prawny zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu realizacji obozu.
47. Rodzic/Opiekun prawny dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika obozu na zdjęciach i materiałach filmowych.
Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystane w Internecie, w artykułach prasowych, reklamach oraz w materiałach promocyjnych klubu UKS DYS.
48. Administratorem danych osobowych jest UKS DYS z siedzibą Dys ul. Lotników Polskich 4, 21-003 Ciecierzyn.. Uczestnikowi oraz
Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i
usuwania.

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie,
które przyjmuję do wiadomości i akceptuję.
Imię i nazwisko Uczestnika …………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Rodziców/Opiekuna prawnego
……………………………………………………………………
Data i podpis Rodziców/Opiekuna prawnego oraz uczestnika
………………………………………………….………………………………………………………………………
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