
REGULAMIN 
Obozu piłkarskiego LATO 2021 

organizowanego przez ORŁY Zduńska Wola, ul. Kobusiewicz 2-18, 98-220 Zduńska Wola 
 

Lokalizacja i termin Obozu Sportowego: 
 

Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy CZTERY-KORTY w Borach Tucholskich  
Okoniny Nadjeziorne 62a, 89-530 Śliwice 

 
Termin: 29.07.2021 – 05.08.2021 

 
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu piłkarskiego w powyższym miejscu i 

terminie (zwanego dalej obozem), a także konsekwencje wynikające z niezachowania tych 
obowiązków. 

Organizatorem obozu jest ORŁY Zduńska Wola, ul. Kobusiewicz 2-18, 98-220 Zduńska Wola 
2. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być: 

a) dzieci od 8-go do 14-go roku życia 
3. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest dokonanie wpłat w wyznaczonych przez Organizatora 

Terminach. 
4. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości anulowania 

rezerwacji miejsca. 
5. 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, pokojach oraz na obiektach sportowych, 
e) uczestnik przed rozpoczęciem zajęć piłkarskich zobowiązany jest zdjąć zegarek, łańcuszek i inne 

ewentualne ozdoby, 
f) sprzęt treningowy, który otrzymuje Uczestnik jest własnością klubu 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) obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych typu: laptop, konsola do gier, tablet, 
notebook. 

6. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do telefonu komórkowego, w 
celu kontaktu z rodzicem/opiekunem, jedynie w wyznaczonych przez kierownika obozu godzinach. 

7. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się  do 
poleceń osób wymienionych w pkt 6, stosowanie alkoholu, środków odurzających, bądź inne 
zachowania nieobyczajne, 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. 
c) 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. 

8. 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 na adres biuro@orlyzdwola.pl. Dopuszcza się przekazanie tego 
dokumentu Kierownikowi obozu. 



9. Każdemu Uczestnikowi oraz jego rodzicom bądź opiekunom prawnym zostanie przedstawiony ramowy 
Program obozu w celu zapoznania się z nim. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Organizator ponosi odpowiedzialność majątkową od następstw nieszczęśliwych wypadków 
uczestników w trakcie obozu do kwoty 5 tys. zł, na którą to kwotę Organizator zawiera stosowną 
umowę ubezpieczenia. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika na żądanie zgłoszone wobec 
Organizatora mogą zapoznać się z zakresem ubezpieczenia. 

13. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za obóz bądź jej części w 
przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za ktore Organizator nie odpowiada. W 
szczególności zwrot świadczenia bądź jego części nie przysługuje Uczestnikowi, względem, którego 
zastosowano środek dyscyplinujący przewidziany i opisany w niniejszym dokumencie 

14. Warunki rezygnacji: 
a) Rezygnacja z uczestnictwa w obozie jest możliwa i następuje na 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 30 dni od daty rozpoczęcia 
obozu, Organizator zatrzymuje 900 złotych, 
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie, z jakichkolwiek przyczyn, następuje w terminie 
krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu, Organizator zatrzymuje 100% ceny, 

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. 

15. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, drugie 
śniadanie, obiad, kolację) w terminie trwania obozu.  

 
Zapoznałam/em się z treścią powyższego regulaminu, zobowiązuje się przestrzegać jego 
postanowień. 
 
 

…............................................... 
Data i podpis opiekuna/rodzica 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika 
obozu przez ORŁY Zduńska Wola dla celów marketingowych i w związku z działalnością statutową 
klubu. (w tym między innymi w katalogach, informatorach, portalach społecznościowych, TV, na 
ulotkach i plakatach, w Internecie oraz na stronach www, itp.). 
 
 
 

…............................................... 
Data i podpis opiekuna/rodzica 


