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REGULAMIN OBOZU JUST GIRLS 

 

  

1.  Organizatorem obozu jest „Fundacja na rzecz rozwoju młodych talentów KA 4 resPect wraz z Dagmarą Grad” z 

siedzibą w Kołaczkowicach 5B, 63-910 Miejska Górka wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000595825, NIP: 

6991957089, REGON: 363464586, zwanym dalej „Organizator”. 

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego Uczestnika zgody na 

postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż 

nie będzie mógł korzystać z usług Organizatora o ile nie wyrazi zgody na warunki Regulaminu. 

3. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny. 

4. Warunki rezerwacji obozu: 

a) wpłata zadatku w wysokości 500 zł (pięćset złotych), następuje w ciągu 14 (czternastu) dni od wysłania 

formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ka4respect.pl 

b) wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora, wskazane w potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na 

adres e-mail znajdujący się w zgłoszeniu, 

c) wpłata pozostałej kwoty tj. ceny obozu JUST GIRLS zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie 

www.ka4respect.pl następuje najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu, 

d) w przypadku rezerwacji obozu na 30 dni przed jego rozpoczęciem wpłata całej kwoty obozu powinna być 

dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w ciągu 3 dni od otrzymania przez Uczestnika i/lub 

rodzica/opiekuna prawnego potwierdzenia rezerwacji, 

e) brak wpłaty pozostałej kwoty (ceny w terminach określonych pkt c lub d) - powoduje wycofanie 

zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku. 

f) w przypadkach losowych niezależnych od Uczestnika (np. choroby, kontuzji, wypadku), wykluczających 

możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozie - Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać 

informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie na adres email dagmara.grad@respect.ka4.pl. 

W powyższej sytuacji: 

• jeżeli rezygnacja zostanie przesłana najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia obozu – 

Organizator zatrzyma zadatek w kwocie 500 zł pozostałą część ceny zwróci 

Rodzicom/Opiekunom prawnym; 

• jeżeli rezygnacja zostanie przesłana na mniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu – 

Organizator zatrzyma 80% kwoty uiszczonej przez Rodzica/Opiekuna prawnego. 

g) wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z 

powodów zależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% 

dokonanych wpłat. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z 

powodów zależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% 

dokonanych wpłat. 

7. W związku z panującymi obostrzeniami Organizator zastrzega sobie prawo do obwołania obozu w przypadku, 

kiedy obowiązujące przepisy nie będą pozwalały na zorganizowanie go. 

8. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem obozu Organizator prześle obowiązujące obostrzenia do zapoznania się, 

które zostaną dołączone do regulaminu.  

9. 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. 

10. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening. 

11. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu. 

12. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami. 

13. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo 

uprawnieniami. 

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 w miejscu 

wyznaczonym. 

15. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych, takich jak: warunki 

atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji. 

16. Organizator odpowiada za rzetelną realizacje programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do 

Rodziców/Opiekunów prawnych na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej na dwa tygodnie przed 

rozpoczęciem obozu. 

17. Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy wartościowe (np. pieniądze, biżuteria czy elektronika) Uczestnika 

oraz rzeczy osobiste Uczestnika. 
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18. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z 

winy Uczestnika. 

19. Organizator zawiera ubezpieczenie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

20. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę 

Kwalifikacyjną Uczestnika Obozu, Umowę oraz podpisany niniejszy regulamin w dniu rozpoczęcia obozu. 

21. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich ważnych 

informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu. 

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie 

Kwalifikacyjnej Uczestnika. 

23. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu. 

24. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie. W innym 

wypadku kierownik obozu postępuje według prawa obowiązującego w Polsce. 

25. Rodzic/Opiekun prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania dowodu 

tożsamości, jeśli kierownik obozu lub wychowawca dziecka sobie tego zażyczą. 

26. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest 

upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego. 

27. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej. 

28. 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 pierwszego dnia obozu u kierownika obozu. 

29. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy pomocniczej przekazanej 

przez Organizatora w odrębnym e-mailu). 

30. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach 

programowych. 

31. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom 

przedstawicieli Organizatora - kierownikowi, wychowawcy, trenerom, psychologom. 

32. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i 

bezpieczeństwa na obozie. 

33. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce. 

34. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. 
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35. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu 

(hotelu, hali sportowej, boiska). 

36. 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. 

37. Na obozie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 

Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na 

koszt Rodziców/Opiekunów prawnych. 

38. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z 

obozu na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego. 

39. Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika 

po uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania. 

40. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć z obozu piłkarskiego na stronach 

internetowych oraz w zasobach portali społecznościowych Organizatora i podmiotów współpracujących w tym 

sponsorów. 

 

 
 Oświadczam, iż w całości i ze zrozumieniem zapoznałem się z regulaminem -nie zgłaszam sprzeciwów. 

 

Data podpis zawodnika ………………………………………………. 

 

Data podpis rodzica, opiekuna prawnego nr 1………………………………………………………….. 

 

Data podpis rodzica, opiekuna prawnego nr 2………………………………………………………….. 
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