
WARUNKI I REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE

organizowanym przez  FEEDBACK-SPORT Marzena Moczyńska

1. Zawarcie umowy , FEEDBACK-SPORT  Marzena Moczyńska, ul. Tęczowa 18/1, 60-275 Poznań, NIP 
783-158-56-62, REGON 300986049, następuje w chwili podpisania przez Rodzica/Opiekuna  
uczestnika "Umowy o udział w obozie tenisowym”,  której integralną częścią są niniejsze "Warunki i 
regulamin uczestnictwa w obozie organizowanym przez , FEEDBACK-SPORT  Marzena Moczyńska 
zwanej dalej "Warunkami".  

2. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest dokonać należnych opłat na konto Organizatora:  

PKO SA: 73 1240 6625 1111 0010 6650 6734

a) zaliczki w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) w momencie podpisywania umowy, 
b) pozostałej sumy – do 14 dni przed rozpoczęciem obozu. 

3. Rezygnacja z obozu może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia, złożonego 
bezpośrednio u Organizatora. O wysokości kosztów ponoszonych przez Rodzica/Opiekuna 
rezygnującego z obozu, decyduje data przyjęcia przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji. 
Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji uczestnika pozostaje do dyspozycji Organizatora.

4. Koszty ponoszone przez Rodzica/Opiekuna w razie rezygnacji uczestnika z obozu:

a) 40% całkowitej ceny obozu, w przypadku rezygnacji w terminie do 15 dni przed datą 
rozpoczęcia obozu,

b) 50% całkowitej ceny imprezy, w przypadku rezygnacji w terminie 14 dni i krótszym przed datą 
rozpoczęcia obozu.

5. Potrącenia określone w pkt. 4. dokonywane będą bez względu na termin podpisania umowy.

6. Ewentualne zwroty wpłat dokonuje Organizator w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy  z przyczyn od niego niezależnych.
Wówczas Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Rodzica/Opiekuna o ewentualnej 
zmianie. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest powiadomić Organizatora o akceptacji nowych 
warunków lub o rezygnacji z obozu w terminie do trzech dni od daty przyjęcia powiadomienia. W 
przypadku rezygnacji Rodzicom/Opiekunom w całości zwracane są koszty poniesione do tej pory. 
Brak odpowiedzi w tym terminie traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków umowy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania obozu, o czym niezwłocznie powiadomi 
Rodzica/Opiekuna, wówczas Organizator zwraca pełną wpłaconą kwotę.

9. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu - legitymacji szkolnej podczas 
trwania obozu. 

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone cenne rzeczy. 

11. Organizator podejmuje się sprawowania opieki nad Uczestnikiem obozu od momentu przejęcia 
go od Rodzica/Opiekuna w dniu i godzinie wyjazdu do momentu zakończenia imprezy  i przyjazdu 
na miejsce. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnika i odbioru go z miejsca 
zbiórki w odpowiednim dniu i godzinie podanym odpowiednio wcześnie do wiadomości 
Rodzica/Opiekuna. Jeżeli Rodzic/Opiekun nie zgłosi się po Uczestnika na miejsce zakończenia 
imprezy Uczestnik zostanie odwieziony do miejsca zamieszkania na koszt Rodzica/Opiekuna. 

FEEDBACK-SPORT, Marzena Moczyńska, ul. Tęczowa 18/1, 60-275 Poznań, NIP 783-158-56-62, REGON 300986049



2

12. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze stratami 
materialnymi wynikającymi z wyrządzonych szkód przez Uczestnika obozu.

13. Uczestnik obozu zobowiązany jest do dostosowania się i przestrzegania poniższego regulaminu 
obozu:

a) Uczestnik zobowiązany jest  słuchać i wykonywać polecenia trenerów i  wychowawców.
b) Uczestnik nie może samowolnie  opuszczać terenu pobytu i miejsc zajęć programowych.
c) Uczestnik nie może spożywać alkoholu, palić tytoniu i korzystać z innych używek (np. 

narkotyków).  
d) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania planu dnia.
e) Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na organizowane zajęcia.
f) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.
g) Uczestnik zobowiązuje się dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie obozu.

14.  W przypadku rażącego niedostosowania się Uczestnika do regulaminu obozu  Organizator ma 
prawo do odesłania Uczestnika do miejsca zamieszkania na koszt Rodzica/Opiekuna.

15. W przypadku przedwczesnego opuszczenia obozu  przez Uczestnika i odebrania go przez 
Rodzica/Opiekuna  Organizator nie zwraca wpłaty i nie pokrywa dodatkowych kosztów 
związanych z transportem itp. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i Warunkami  stosuje się przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

17. Rodzic/Opiekun  wyraża nieodpłatnie i nieodwracalnie zgodę na  publikację wizerunku dziecka (w 
formie fotograficznej i/lub filmowej) przez Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. – Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. 
Zm.. Jednocześnie Rodzic/Opiekun oświadcza, że zgoda dotyczy fotografii i/lub materiałów 
filmowych przedstawiających wizerunek jego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć 
podczas imprezy organizowanej przez Organizatora. Rozpowszechnianie przez Organizatora 
wizerunku dziecka w formie fotografii i/lub materiałów filmowych może być realizowane bez 
ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.     

........................................................................... 

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna
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