Umowa, Regulamin oraz Warunki Uczestnictwa
w Piłkarskich Wakacjach z Lechią Gdańsk
dla chłopców z roczników 2000-2008
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem „Piłkarskich Wakacji z Lechią Gdańsk”, zwanych dalej Obozem, jest Akademia
Piłkarska Lechia Gdańsk z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363292, zwana
w dalszej części Organizatorem.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zawarcie porozumienia pomiędzy Organizatorem
a przedstawicielem ustawowym (zwanym w dalszej części Rodzicem/Opiekunem) dziecka
(zwanego w dalszej części Uczestnikiem) w sprawie udziału Uczestnika w Obozie.

Warunki rezerwacji miejsca dla Uczestnika
1. Zgłoszenie Uczestnika możliwe jest jedynie poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego
Formularza Zgłoszenia na adres mailowy szkolka@lechia.pl, znajdującego się na stronie
www.lechia.pl.
2. Wpłaty dokonywane są na konto Organizatora wskazane w ofercie na stronie www.lechia.pl
w terminie do 21 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji, nie później jednak niż do
10.07.2015.

Warunki skorzystania z promocji cenowej
1. Zgłoszenie Uczestnika powinno zostać wysłane najpóźniej do 15 czerwca 2015 na adres mailowy
Organizatora.
2. Wpłata za pobyt Uczestnika na Obozie musi zostać dokonana w ciągu 21 dni od daty otrzymania
potwierdzenia otrzymania rezerwacji, nie później jednak niż do 15.06.2015.
3. Za datę dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu na konto Organizatora.
4. Wpłata po 15.06.2015 skutkować będzie koniecznością uiszczenia ceny regularnej (odpowiednio
I turnus 950 zł, II turnus 850 zł).

Warunki anulacji udziału
1. W przypadku rezygnacji z udziału w Obozie Rodzice/Opiekunowie powinni przesłać na adres
szkolka@lechia.pl informację o rezygnacji Uczestnika z Obozu.
2. W sytuacji spełnienia warunków pkt. 1 niniejszego ustępu Organizator dokona zwrotu uiszczonych
wpłat z zastrzeżeniem:
a. Rezygnacja do 70 dni przed datą rozpoczęcia Obozu – zwrot z potrąceniem 40% ceny
Obozu.
b. Rezygnacja do 50 dni przed datą rozpoczęcia Obozu – zwrot z potrąceniem 60% ceny
Obozu.
c. Rezygnacja do 40 dni przed datą rozpoczęcia Obozu – zwrot z potrąceniem 80% ceny
Obozu.
d. Rezygnacja na mniej niż 40 dni przed datą rozpoczęcia Obozu lub w trakcie jego trwania
– potrącenie 100% ceny Obozu.

Obowiązki i odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji, przeprowadzenia Obozu (I i II turnus) oraz realizacji
jego planu z należytą starannością i profesjonalizmem.
2. Organizator odpowiadania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy chyba, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane są wyłącznie:
a. Działaniem lub zaniechaniem Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna.
b. Działaniem siły wyższej.
3. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Obozu
od momentu jego rozpoczęcia tj. od momentu odebrania Uczestnika od Rodzica/Opiekuna
z miejsca zbiórki Uczestników, do momentu jego zakończenia, tj. odebrania Uczestnika przez
Rodzica/Opiekuna z miejsca odbioru Uczestników.
4. Miejsca zbiórki i odbioru a także godziny zostaną podane w późniejszym terminie i będą
znajdować się na terenie m. Gdańska.
5. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską/wychowawczą z odpowiednimi
uprawnieniami trenerskimi, zgodnymi z wymogami Kuratorium Oświaty do sprawowania funkcji
wychowawcy.
6. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę kierowniczą z odpowiednimi uprawnieniami zgodnymi
z wymogami Kuratorium Oświaty do sprawowania funkcji kierownika obozu.
7. Organizator zapewnia, że Obóz zostanie zgłoszony do właściwego Kuratorium Oświaty zgodnie
z wymogami.
8. Organizator zapewnia ubezpieczenie Uczestników Obozu.
9. Organizator w ramach opłaty za obóz zapewnia transport Uczestników w obie strony,
zakwaterowanie w pensjonacie Villa Lemon, pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie), całodzienny
dostęp do napojów, również podczas treningów, dostęp do infrastruktury treningowo-szkoleniowej
niezbędnej do przeprowadzenia zajęć w trakcie trwania Obozu oraz dodatkowych atrakcji a także
sprzęt sportowy konieczny do przeprowadzenia zajęć.
10. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu Obozu lub jego odwołanie wynikające
z przyczyn niezależnych od Organizatora lub spowodowane działaniem siły wyższej.
11. Organizator nie odpowiada za dobra materialne Uczestników w szczególności pieniądze,
urządzenia mobilne, telefony komórkowe, konsole, sprzęt RTV itp..
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikające z niekompletnej
lub nieprawdziwej informacji podanej w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu lub Karcie
Zgłoszeniowej Uczestnika Obozu.
13. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z Obozu w przypadku:
a. Rażącego lub uporczywego naruszania przepisów i regulaminów obowiązujących
na Obozie.
b. Niemoralnego w opinii Kierownika Obozu zachowania Uczestnika.
c. Stwierdzenia innych zachowań, w szczególności tych, które zagrażają zdrowiu
i bezpieczeństwu własnemu i/lub innych Uczestników Obozu
Wszelkie koszty związane z powstaniem takiej sytuacji, w tym także koszt odesłania Uczestnika
do domu ponosi Rodzic/Opiekun.
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Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika i Rodzica/Opiekuna
1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć przed rozpoczęciem Obozu komplet wymaganych
dokumentów wypełnionych zgodnie z prawdą. Dokumenty powinny być dostarczone na Spotkanie
Organizacyjne, o którym Organizator poinformuje Rodzica/Opiekuna drogą mailową min. 7 dni
przed planowanym spotkaniem.
2. W przypadku braku możliwości przybycia na Spotkanie Organizacyjne Rodzic/Opiekun
zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych dokumentów do biura Organizatora (stadion PGE
Arena Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1) najpóźniej do dnia wyjazdu na Obóz.
3. Rodzic/opiekun przywozi Uczestnika w miejsce zbiórki a także odbiera Uczestnika z miejsca
odbioru Uczestników w terminach podanych przez Organizatora.
4. W przypadku odbioru Uczestnika przez inną osobę wymagane jest upoważnienie wystawione
i podpisane przez Rodzica/Opiekuna oraz wcześniejsza informacja przekazana Organizatorowi.
5. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika Obozu pokrywają wszelkie koszty powstałe w wyniku
opóźnionego dowozu/odbioru Uczestnika.
6. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody
i straty wyrządzone przez Uczestnika Obozu.
7. Na Obozie obowiązuje absolutny zakaz posiadania oraz spożywania alkoholu, produktów
tytoniowych i ich pochodnych oraz jakichkolwiek innych środków odurzających, w szczególności
tych zabronionych przez prawo polskie.
Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usunięcie Uczestnika z Obozu
i odesłanie do domu na koszt Rodzica/Opiekuna.
8. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym bierze udział
we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało to ustalone inaczej.
9. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się w trakcie Obozu wszelkim wskazówkom
i zaleceniom kadry/przedstawicieli Organizatora - Kierownikowi, Wychowawcom/Trenerom.
10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących
organizacji, bezpieczeństwa i udziału w Obozie.
11. Uczestnik zobowiązuje się zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste takie jak np. torbę
podręczną lub plecak, dodatkowe ubrania treningowe, buty do gry w piłkę nożną, ubrania
codziennego użytku: spodenki, koszulki, bieliznę, dres, kurtkę przeciwdeszczową, czapkę
z daszkiem, strój kąpielowy i ręcznik plażowy, klapki, krem/olejek z filtrem UV itp..
12. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
13. Wszelki sprzęt elektroniczny, w szczególności urządzenia mobilne, telefony komórkowe, konsole
itp. Uczestnik zobowiązuje się zdać Wychowawcy/Trenerowi w szczególności na czas ciszy
nocnej oraz na czas zajęć programowych. Jednocześnie w tym czasie, w nagłych
i uzasadnionych przypadkach, kontakt pomiędzy Uczestnikiem a Rodzicem/Opiekunem
jest możliwy za pośrednictwem Kierownika Obozu lub Wychowawcę/Trenera.
Organizator dopuszcza możliwość wydania zdanego sprzętu elektronicznego Uczestnikom
na codzienny „czas wolny” przewidziany programem Obozu.
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Polityka prywatności
1. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika w trakcie trwania Obozu
oraz na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, wprowadzanie
do obrotu i udostępnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach w celach
marketingowych, pod warunkiem, że został on utrwalony w związku z Obozem lub jego tematyką
na zdjęciach grupowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania rzeczonego
wizerunku w ramach prowadzonej przez niego działalności, a w szczególności w materiałach
promocyjnych na łamach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji
wydawanych drukiem.
2. W przypadku braku zgody Rodzic/Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie
w formie pisemnej przed rozpoczęciem Obozu. Jednocześnie cofnięcie zgody może nastąpić
w dowolnym momencie poprzez wystosowanie pisemnego oświadczenia skierowanego
do Organizatora. Za moment uznania cofnięcia zgody rozumie się pisemną odpowiedź
Organizatora na otrzymane oświadczenie.

Postanowienia końcowe
1. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie w momencie zawarcia pisemnego
porozumienia między Organizatorem a Rodzicem/Opiekunem.
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu okazało się nieważne,
postanowienie takie zostanie usunięte, o czym strony zainteresowane zostaną niezwłocznie
poinformowane i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia. Pozostałe postanowienia
będą nadal wiążące dla Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna.
3. O wszelkich zmianach w niniejszych postanowieniach Organizator zobowiązuje się poinformować
strony zainteresowane w trybie natychmiastowym od momentu ich wprowadzenia.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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