REGULAMIN
I.

MIEJSCE I TERMIN: Zakopane, 10-17 sierpnia 2019 r.
1. Boiska Piłkarskie API SPORT ARENA, Zakopane, ul. Pardałówka 9
• boisko ze sztuczną trawą
2. Boisko piłkarskie API 2, Zakopane, ul. Jaszczurówka-Bory
• boisko ze sztuczną trawą
3. Boiska Piłkarskie COS, Zakopane, ul. Bogówka (boisko rezerwowe)
• boisko ze sztuczną trawą

Uwaga: Na każdym z w/w boisk wyznaczone będą dwa boiska treningowe, z bramkami o
wymiarach 2x5 m i dwoma bramkami stacjonarnymi.

II.

UCZESTNICY

1.
2.

Obóz skierowany jest do dzieci i młodzieży, w przedziale wiekowym od U8 do U15.
Każdy klub może zgłosić dodatkowo, dowolną ilość osób towarzyszących (trener,
dodatkowy opiekun, kierowca, rodzic, itp).

III.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Oferta organizacyjna obejmuje 7-mio dniowe zakwaterowanie i wyżywienie, atrakcje
dodatkowe (opcjonalne, dodatkowo płatne), udostępnienie wskazanych przez
organizatora boisk na cele treningowe, w wyznaczonych terminach i godzinach.
Warunkiem uczestnictwa w obozie, jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie
do dn. 31 maja 2019 r. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia, która jest integralną
częścią regulaminu, oraz uregulowanie częściowej opłaty za pobyt każdego
zgłoszonego uczestnika, w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym przez
organizatora.
Przesłanie zgłoszenia do obozu, powoduje wpisanie na listę klubów zgłoszonych.
Dopiero uregulowanie wyznaczonych opłat, powoduje wpisanie na listę uczestników
obozu.
Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje wykreślenie klubu z listy zgłoszonych.
Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w obozie muszą być ostatecznie
zgłaszane organizatorowi w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej – w
celu odpowiedniego archiwizowania korespondencji przez organizatora.
Tylko wyznaczony Kierownik jest upoważniony do reprezentowania klubu w
kontaktach z organizatorem i dokonywania zmian merytorycznych związanych z
udziałem w obozie.
Wszelkie przypadki losowe tj. kontuzja/choroba, powodujące wycofanie się wcześniej
zgłoszonego uczestnika z obozu, muszą być niezwłocznie zgłoszone organizatorowi
przez kierownika klubu.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

W przypadku sytuacji opisanej w pkt. 7, organizator zwróci wcześniej wpłaconą
zaliczkę za pobyt uczestnika, tylko w sytuacji udokumentowania kontuzji/choroby lub
innego zdarzenia losowego.
Organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczestniczących w obozie jest
zgłaszający udział w obozie klub/akademia/szkółka.
Kierownicy zgłaszający klub są odpowiedzialni za wszelkie zgody na udział dzieci w
obozie.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ich winy, podczas pobytu
na obozie.
W przypadku wycofania udziału drużyny z obozu, klub traci wpłacone środki
finansowe.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument
tożsamości do okazania na prośbę organizatora.

IV.

KOSZTY UCZESTNICTWA

1.
2.

Koszty uczestnictwa określone są w karcie zgłoszeniowej.
W koszty uczestnictwa wliczone jest zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki
dziennie), ubezpieczenie zawodników, udostępnienie boisk na cele treningowe (w
wyznaczonych terminach i godzinach, na podstawie przygotowanego grafiku),
bezpłatny pobyt na basenach termalnych „Gorący Potok”.
Na każdych 15 zgłoszonych uczestników obozu, jeden opiekun przebywa na obozie
na koszt organizatorów. Osobę przebywającą na koszt organizatorów należy
również uwzględnić przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Osoba ta nie
będzie uwzględniona w kosztach uczestnictwa.

3.

V.

PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

1.

Każdy klub, zgłaszający swój udział do obozu, zobowiązany jest do uiszczenia
częściowych kosztów uczestnictwa zawodników, w wysokości 200 zł od każdego
zgłoszonego, w terminie wyznaczonym przez organizatora.
Brak wyznaczonej wpłaty w terminie, powoduje wykreślenie klubu z listy zgłoszonych.
Pozostałą do zapłaty kwotę kosztów uczestnictwa należy uregulować w jeden z
dwóch sposobów do wyboru:
- przelewem bankowym, najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2019,
- gotówką na obozie, najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 r.
Organizator dokonuje rozliczeń finansowych z klubem zgłaszającym udział w obozie,
tj. z klubem, szkółką piłkarską lub akademią piłkarską.
W przypadku potrzeby wystawienia faktur indywidualnych dla rodziców/opiekunów
zawodników uczestniczących w obozie, fakt ten należy zgłosić organizatorowi w
formie pisemnej drogą elektroniczną, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2
sierpnia 2019 r. Zgłoszenie powinno być dokonane na druku, przygotowanym przez
organizatora, na którym należy wskazać dokładne dane osób, dla których mają być
przygotowane faktury indywidualne.
Wszelkie zapotrzebowania na faktury indywidualne zgłaszane organizatorowi po dniu
2 sierpnia 2019 r. nie będą uwzględnianie.
Na całościową kwotę faktur indywidualnych, rozliczenie musi być dokonane gotówką
w trakcie obozu.
Wysokość pojedynczej faktury indywidualnej nie może przekraczać kosztów
uczestnictwa w obozie jednego zawodnika.

2.
3.
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5.
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VI.

DANE ORGANIZACYJNE:

1.

5.

Pobyt na obozie, rozpoczyna się 10 sierpnia 2019 r., w sobotę, a kończy 17 sierpnia
2019 r., w sobotę.
Wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu od obiadokolacji, a kończy w dniu
wyjazdu śniadaniem. Uczestnicy otrzymają również na drogę tzw. „suchy prowiant”.
Dla uczestników przygotowane będą boiska treningowe, z bramkami o wymiarach
2x5 m i dwoma bramkami stacjonarnymi.
Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie
obejmuje czas trwania obozu oraz drogę na obóz i powrotną.
Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią dopuszczalne są buty tzw. „turfy” lub „lanki”.

VII.

USTALENIA KOŃCOWE:

1.
2.

W sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
Z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora, uzgodniony program obozu może
ulec zmianie.
Zgłoszenie udziału w obozie oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu
oraz jego akceptację.

2.
3.
4.

3.

Tylko organizatorowi przysługuje prawo interpretacji, oraz korekty regulaminu jeśli
zmiany takie miałyby wpłynąć na sprawne przeprowadzenie obozu.
Organizator
Almar-Sport

