
Regulamin Camp Bramkarski organizowany przez Elite Futsal Camp 

I. Organizator zobowiązuje się ,w trakcie trwania Campu, do przeprowadzenia zajęć programowych i 

zapewnienia wyżywienia (obiady, owoce) wszystkim Uczestnikom. 

II. Uczestnik Campu ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach sportowych i warsztatach 

organizowanych w trakcie Campu. 

III. Uczestnik Półkolonii ma obowiązek:   

a. przestrzegać regulaminu Campu  

b. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie Campu. 

c. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, organizator zobowiązuje się do przestrzegania 

oficjalnych wytycznych dostępnych na stronie https://www.gov.pl/.  

IV. Uczestnik bierze udział w Campie na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie NNW także leży po 

stronie Uczestnika. 

V. Uczestnik może zostać przyjęty na Camp tylko po zaakceptowaniu Regulaminu.   

VI. Warunkiem rezerwacji miejsca na Campie jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł na konto podane 

przez organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału, zadatek jest bezzwrotny. Warunkiem 

uczestnictwa w Campie jest wpłata całości kwoty do 19.01.2021.  

VII. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu Campu, lub regualminu obiektu, organizator 

zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnik z listy i wydalenie z Campu. W takiej sytuacji nie 

przysługuje zwrot kosztów udziału w Campu.   

VIII. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody Organizatora. 

IX. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy, w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem 

Campu. Przysługuje w takiej sytuacji zwrot 100% ceny Campu.  

X. W sytuacji gdy sytuacja epidemiczna w kraju i obowiązujący przepisy na dzień 20.01.2021 nie 

pozwalają na organizację Campu, Camp zostaje odwołany i organizator zwraca 100% ceny Campu. 

XI. Wszyscy uczestniczy w dniu Campu deklarują, że są zdrowi i nie mają żadnych objawów Covid-19, ani 

podobnych. W ciągu 14 dni nie mieli oni także kontaktu z osoba zakażoną.  

XII. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu przed rozpoczęciem Campu lub w 

uzasadnionych przypadkach także w trakcie jego trwania. 

XIII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone sprzęty elektroniczne, cenne przedmioty, czy 

przedmioty należące do Uczestników.  

XIV. Akceptacja niniejszego regulaminu stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na Półkolonii.  

XV. Uczestnik Campu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji KS ARPS 

Ferajna i Elite Futsal Camp i ich partnerów w przypadku publikacji zdjęć  

i filmów z treningów i zajęć. 


