REGULAMIN OBOZÓW
Players Camp
1. Organizatorem obozu Players Camp (dalej zwanego obozem) jest Stowarzyszenie Trefl Pomorze z
siedzibą w Gdańsku (80-344), Plac Dwóch Miast 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348316,
NIP: 585-14-54-301, REGON: 221006661, reprezentowanym przez:
Janusza Benesza – Prezesa Zarządu
Dariusza Gadomskiego – Członka Zarządu
2. Kierownikiem obozu jest Janusz Kociołek (tel. 508 175 575, e-mail coach@playerscamp.pl).
3. Obóz odbywa się w ARENA Przywidz, ul. Szkolna 1a, Przywidz 83-047 w terminie 4-12.08.2018 r.
4. Organizator dla każdego uczestnika zapewnia:
a. 8 noclegów na łóżkach jednoosobowych w salach lekcyjnych w szkole w Przywidzu, ul.
Szkolna 1.
b. Wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie, rozpoczynając pierwszego dnia obozu od obiadu
i kończąc ostatniego dnia obozu śniadaniem.
c. Opiekę trenerską oraz fizjoterapeuty.
d. Dostęp do sali sportowej ARENA Przywidz, zgodnie z harmonogramem treningów.
e. Ubezpieczenie NNW.
f. Strój treningowy.
5. Organizator zastrzega możliwość nie przyjęcia zgłoszenia uczestnika ze względu na brak dostępnych
miejsc.
6. Organizator zastrzega możliwość odwołania turnusu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych
uczestników. W tym przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaty dokonanej przez
uczestnika odwołanego obozu.
7. Zgłoszenie uczestnictwa w obozie odbywa się poprzez:
a. Przesłanie skanów lub zdjęć wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych (regulamin obozu,
karta kwalifikacyjna, karta kontaktowa).
b. Wpłacenie zaliczki w wysokości 400 zł na konto organizatora.
8. Promocja terminowa obowiązuje uczestników, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo do 15 maja 2018
roku. W ramach promocji, cena udziału w obozie zostaje obniżona do kwoty 1490 zł.
9. Uczestników obozu obowiązuje:

a. Dostarczenie do organizatora wypełnionej karty kontaktowej i karty kwalifikacyjnej.
b. Posiadanie aktualnej karty zdrowia sportowca lub innego dokumentu potwierdzającego
zdolność zdrowotną do udziału w obozie.
c. Posiadanie prawa do uzyskania bezpłatnych świadczeń z ramienia NFZ.
d. Wpłacenie całkowitej kwoty należnej za udział w obozie na rachunek organizatora:
Stowarzyszenie Trefl Pomorze, Alior Bank: 89 2490 0005 0000 4600 8566 3695
tytuł wpłaty: IMIĘ NAZWISKO UCZESTNIKA, Players Camp.
e. Dojazd i powrót z obozu we własnym zakresie.
f. Całkowity zakaz opuszczania obiektów obozu bez zgody kierownika obozu.
g. Podczas trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia
papierosów oraz stosowania jakichkolwiek używek.
h. Uczestnicy obozu oraz ich opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie ewentualne
zniszczenia na terenie bazy noclegowo-treningowej i są zobowiązani do pokrycia ich
kosztów.
i.

Po godzinie 22:30 obowiązuje cisza nocna.

j.

Złamanie jednego z powyższych punktów regulaminu może skutkować natychmiastowym
usunięciem z obozu bez zwrotu wcześniej poniesionych kosztów.

k. W razie stwierdzenia zachowania mającego znamiona przestępstwa (kradzież, naruszanie
nietykalności cielesnej itp.) uczestnik zostaje natychmiast wydalony z obozu bez zwrotu
wcześniej poniesionych kosztów. Organizatorzy zobowiązani są również do poinformowania
odpowiednich służb.
Zapoznałem się z regulaminem obozu i akceptuję go.
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