
 
 
 

REGULAMIN OBOZU DLA OPIEKUNÓW 

 

1. Organizatorem Zgrupowań  Piłkarskich (zwanym dalej „zgrupowaniem”) jest Klub 
Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 
51A/ lok.213 (zwany dalej „organizatorem”). Adres biura: 05-200 Wołomin, ul. Wileńska 
51A/ lok. 213. 

 
2. Zgrupowanie  rozpoczyna się i kończy w godzinach przedstawionych przez Organizatora 

na stronie www.sportowewyjazdy.pl oraz zawartych w wiadomościach mailowych. 
 
3. Uczestnikiem  obozu  może  być  dziecko  z  rocznika  2014–2010  (zwany  dalej  

„uczestnikiem”). Warunkiem udziału jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego 
Uczestnika (zwanego dalej „opiekunem”). 

 
4. Opiekun dokonuje zgłoszenia uczestnika drogą elektroniczną poprzez formularz 

zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej www.sportowewyjazdy.pl bądź 
telefonicznie 791-666-700, a następnie dokonuje pełnej rejestracji poprzez wypełnienie i 
podpisanie dokumentów (karta kwalifikacyjna, regulamin obozu dla Rodzica, zgoda na 
leczenie). Oryginały wypełnionych i podpisanych dokumentów należy wysłać pocztą 
tradycyjną bądź złożyć osobiście w biurze Akademii: Akademia Młodego Piłkarza GOOL. 
ul. Wileńska 51A lokal. 231 05-200 Wołomin. Komplet dokumentów tj. karta 
kwalifikacyjna, regulamin obozu dla rodzica, zgoda na leczenie najpóźniej prosimy 
przesłać na 14 dni przed rozpoczęciem obozu. 

 
5. Warunki dokonania zgłoszenia:  

a) Wpłata zaliczki w wysokości odpowiedniej dla danego obozu za jeden obóz i za 
jednego uczestnika następuje w ciągu 3 dni od daty wysłania formularza 
zgłoszeniowego na stronie: www.sportowewyjazdy.pl 

 
b) Po zaksięgowaniu zaliczki, w wysokości ustalonej indywidualnie dla każdego 

zgrupowania, zawodnik jest zapisany na wybrane zgrupowanie – zaliczka ta nie 
podlega zwrotowi i jest kosztem organizacyjnym. 

 
c) Pełna opłata za zgrupowanie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie 

www.sportowewyjazdy.pl, musi zostać uiszczona zgodnie z harmonogramem wpłat. 
W przeciwnym wypadku dochodzi do rozwiązania umowy, a zaliczka rozliczana jest na 
poczet poniesionych kosztów przez organizatora. 

 
d) Wpłaty dokonywane są na numer konta bankowego organizatora podane w 

potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres e-mail, znajdujący się w zgłoszeniu 
uczestnika: MBank: 57 1140 2004 0000 3302 7587 3398. 

 
e) W przypadku rezerwacji w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zgrupowania lub 

później, wpłata całej kwoty powinna być dokonana niezwłocznie, tj. maksymalnie w 
ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez opiekuna potwierdzenia rezerwacji 
zgrupowania. 
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f) Brak wpłaty w powyżej określonych terminach będzie skutkował wycofaniem 
zgłoszenia uczestnika z zgrupowania bez prawa do zwrotu wpłaconej zaliczki. 

 
g) Opiekun może wycofać zgłoszenie uczestnika w zgrupowania w dowolnym czasie 

przed rozpoczęciem turnusu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona 
zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty w następującej 
wysokości:  

rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu - 50 % opłaty 
(z uwzględnieniem kwoty zaliczki)  
rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu - 100 % 
opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki). 

 

6. Poprzez dokonanie rejestracji opiekun akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. 

 
7. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich dokumentów dostarczonych przez 

organizatora wyłącznie zgodnie z prawdą. 

 
8. Uczestnicy zgrupowania w trakcie jego trwania ubezpieczeni są od Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków. Koszty ubezpieczenie pokrywa organizator. 

 
9. Opiekun oświadcza, iż uczestnik został poddany stosowanym badaniom oraz, że stan 

zdrowia uczestnika jest dobry i umożliwia mu udział w planowanych zajęciach 
sportowych a nadto oświadcza, iż nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do 
udziału uczestnika w zgrupowaniu. 

 
10. Po dokonaniu zgłoszenia uczestnika, opiekun otrzyma od organizatora dane potrzebne 

do dokonania opłaty za uczestnictwo w zgrupowaniu w odpowiednim terminie (w 
przypadku otrzymania faktury prosimy o kontakt z biurem AMP GOOL). 

 
11. Z chwilą dokonania płatności opłaty za uczestnictwo, dochodzi do zawarcia umowy. 

 
12. W ramach zgrupowania organizator zapewnia jego uczestnikom nocleg, wyżywienie oraz 

zajęcia sportowe wraz z innymi atrakcjami opisanymi na stronie 
www.sportowewyjazdy.pl. 

 
13. Uczestnik w trakcie trwania zgrupowania pozostaje pod opieką organizatora i powinien 

wykonywać wszystkie jego polecenia. Nie wykonywanie przez uczestnika poleceń 
porządkowych opiekuna, prowadzące do zagrożenia życia lub zdrowia tego uczestnika 
lub innych osób biorących udział w zgrupowaniu jest podstawą do odstąpienia do 
umowy przez organizatora. Przed odstąpieniem organizator poinformuje opiekuna o 
zachowaniu uczestnika wzywając do wykonywania poleceń. 

 
14. Wszystkie wizyty opiekuna lub osób bliskich na terenie ośrodka, w którym organizowany 

jest obóz, muszą zostać uprzedzone telefonem do kierownika obozu. Kierownik 
zgrupowania wskaże preferowane godziny odwiedzin. 
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15. Opiekun odbierający uczestnika zgrupowania z placówki ma obowiązek okazania 

dowodu tożsamości, jeśli kierownik zgrupowania lub wychowawca dziecka o to 
poproszą. 

 
16. W przypadku odbioru uczestnika zgrupowania  z placówki przez inną osobę niż 

prawnego opiekuna, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez 
opiekuna. 

 
17. W przypadku wyrządzonej szkody przez dziecko – prawny opiekun zobowiązuje się do 

poniesienia odpowiedzialności materialnej. 

 
18. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja 

usunięcia uczestnika z placówki na koszt rodziców. 

 
19. Potwierdzam, że organizatorowi zostały udzielone informacje o dziecku, które mogą 

pomóc w zapewnienie właściwej opieki w czasie pobytu na zgrupowaniu. 

 
20. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania zgrupowania, jeśli jego 

realizacja jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku 
odwołania obozu, organizator zwraca opiekunowi 100% dokonanych wpłat. 

 
21. Opiekun wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnienia wizerunku swojego dziecka 

przez K.S AMP GOOL dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych 
związanych z działalnością gospodarczą uprawnionego, w tym jego ofertą handlową. 

 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………. 
 

………………………………………………… 
 

Podpis Rodziców/ Opiekunów 
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