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                                                           REGULAMIN OBOZU  
 

                                             FOOTBALL CAMP                          
 
1. Regulamin  reguluje obowiązki uczestników obozu piłkarskiego FOOTBALL CAMP. 
2. Organizatorem obozu jest Fundacja Sportu Dzieci i Młodzieży : „ Football Camp „ 

3. Uczestnikami obozu mogą być: dzieci w wieku 6-16 lat. 

4. Uczestnikami obozu dochodzeniowego (bez noclegów) mogą być : dzieci do 10 roku życia 

5. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest dokonanie wpłat w wyznaczonych przez 
Organizatora terminach oraz przesłanie Organizatorowi, wypełnionego dokumentu ze 
zgłoszeniem Uczestnika.   
 
6. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości 
anulowania  rezerwacji miejsca. 

 
7. Podstawą do wydania kompletu treningowego jest podanie w dokumencie zgłoszeniowym 
aktualnego wzrostu Uczestnika oraz wybranie odpowiedniego rozmiaru z tabeli. Organizator 
zobowiązuje się dostarczyć zamówiony rozmiar, nie ponosi jednak odpowiedzialności za 
niedopasowanie rozmiaru do wzrostu Uczestnika.  

8. W przypadku zgłoszeń w terminie krótszym niż 14 dni roboczych od rozpoczęcia obozu, 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne niedopasowanie rozmiaru kompletu 
treningowego.  

9. Warunkiem przyjęcia Uczestnika na obóz jest dostarczenie w dniu przyjazdu wypełnionego i 
podpisanego formularza zgłoszeniowego ,podpisanej  karty informacyjnej uczestnika obozu i 
podpisanego regulaminu obozu. W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów, bądź jego 
niekompletności, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika na obóz.  
 
  

10. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA OBOZU: 
a) każdego Uczestnika obowiązuje dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz 
zaangażowanie i aktywny udział we wszystkich zajęciach podczas trwania obozu,  

b) uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Trenera/Wychowawcy dotyczących 
sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania,  

c) przestrzeganie punktualności,  

d) dbanie o ład i porządek w szatniach oraz na obiektach sportowych,  
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e) uczestnik przed rozpoczęciem zajęć piłkarskich zobowiązany jest zdjąć zegarek, łańcuszek i 
inne ewentualne ozdoby,  

f) sprzęt treningowy, który otrzymuje Uczestnik jest własnością FOOTBALL CAMP i powinien być 
traktowany z odpowiednim poszanowaniem. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach, sprzęt 
należy zwrócić Trenerowi/Wychowawcy,  

g) uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie 
przebywania na obozie,  

h) uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców / trenerów oddalać się z miejsca 
zakwaterowania lub z miejsca prowadzonych zajęć piłkarskich.  

i) w trakcie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych, 
chipsów oraz słodyczy.  

j) obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych typu: laptop, konsola do gier, tablet, 
notebook. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do telefonu 
komórkowego, w celu kontaktu z rodzicem/opiekunem, jedynie w wyznaczonych przez 
kierownika obozu godzinach.   
 
 UWAGA! 
Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do 
poleceń TRENERA/OPIEKUNA/WYCHOWAWCY , stosowanie alkoholu, środków odurzających, a 
także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych 
uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:      
 
a. powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;  

b. wydalenie z obozu, niezależnie od możliwości powiadomienia w uzasadnionych przypadkach 
właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.  
 
O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, 
decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik obozu. Kierownik 
obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania 
pozostałych środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków 
dyscyplinujących łącznie.   
 
11. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze 
zakończenie pobytu dziecka na obozie. Zgłoszenie takie musi wpłynąć w formie pisemnej na 
adres Fundacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

12. Każdemu Uczestnikowi  zostanie przedstawiony ramowy Program obozu w celu zapoznania 
się z nim.  
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13. Poprzez swój udział w obozie rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają 
względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne 
uczestnictwo w programie obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika 
oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla 
uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu.  

14. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w 
którym organizowany jest obóz.  

15.  Organizator zawiera stosowną umowę ubezpieczenia. Rodzice lub opiekunowie prawni 
Uczestnika na żądanie zgłoszone wobec Organizatora mogą zapoznać się z zakresem 
ubezpieczenia.  

16. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za obóz bądź jej 
części w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. 
W szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, 
względem którego zastosowano środek dyscyplinujący. 

17. Warunki rezygnacji:  

a. rezygnacja z uczestniczenia w obozie jest możliwa i następuje w drodze złożenia przez rodzica 
lub opiekuna prawnego Uczestnika obozu rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji 
z uczestnictwa w obozie przed datą jego rozpoczęcia Organizator zatrzymuje część wpłaconej 
kwoty w następujący sposób:   
 
 
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie następuje w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia 
obozu, Organizator zatrzymuje 50 % kwoty, co stanowi równowartość wpłaconego zadatku. 

- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie następuje w terminie krótszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem obozu, Organizator zatrzymuje 80% ceny całkowitego kosztu obozu. 

- w sytuacjach, w których wyjazd Uczestnika jest uniemożliwiony z przyczyn zdrowotnych 
znajdujących potwierdzenie w dokumentacji medycznej, dopuszcza się możliwość po stronie 
Organizatora odstąpienia od zatrzymania przez Organizatora części ceny obozu, na pisemny 
wniosek rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika obozu. Organizator zastrzega sobie prawo 
do indywidualnego rozstrzygania podobnych przypadków.  

b. istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rodzice lub 
opiekunowie prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika 
spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.  

c. W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych Uczestników w 
ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu Organizator zastrzega 
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możliwość odwołania obozu w terminie 14 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia, co 
równoznaczne jest z istnieniem po stronie Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty 
wpłaconej przez rodzica/opiekuna w terminie 30 dni od daty jego planowanego zakończenia.  

d. Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez 
Organizatora drogą mailową na adres elektroniczny podany przez rodzica/opiekuna w 
formularzu zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie.  

18. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego, zakwaterowanie, całodzienne 
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w terminie trwania obozu. Dla Uczestników obozu 
dochodzeniowego zagwarantowane jest wyżywienie.  

19. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego/dochodzeniowego pełnego 
szkolenia piłkarskiego  

20. Każdy z uczestników otrzyma strój piłkarski (koszulka, spodenki, getry)  

21. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest przesłanie podpisanego Regulaminu oraz 
dokonanie wpłaty 50% zadatku na konto podane w Formularzu zgłoszeniowym.  
Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, zobowiązuję się przestrzegać jego 
postanowień.   
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………  
Data i podpis rodzica/opiekuna 


