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REGULAMIN  

 OBOZU PIŁKARSKIEGO BOGUCHWAŁA 2020  

DIAMONDS ACADEMY 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin określa obowiązki Uczestników oraz obowiązki Organizatora Obozu 

Piłkarskiego Diamonds Academy („Obóz”) , który odbędzie się w terminie 17.08.2020 – 

24.08.2020 oraz 23.08.2020 – 30.08.2020 w Boguchwale a także konsekwencje 

wynikające z niedotrzymania tych obowiązków. 

2. Organizatorem obozu jest Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy 

(„Organizator”)  z siedzibą w Warszawie, ul. Olesińska 21/ 315 02-548 Warszawa  

3. Przedmiotem umowy jest zawarcie porozumienia między Organizatorem, a 

przedstawicielem ustawowym lub innym właściwie umocowanym przedstawicielem 

(„Rodzic/Opiekun”) dziecka („Uczestnik”)  w sprawie jego udziału w Obozie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego dokumentu.  

2. W Obozie Diamonds Academy mogą wziąć udział dziewczynki urodzone w latach 2012 – 

2008 oraz 2007 - 2005 których udziału w opinii lekarza i Organizatora nie wyklucza stan 

zdrowia lub inne przeciwskazania. 

3. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Obozie może dokonać jedynie jego Rodzic/Opiekun. 

Zgłoszenie to następuje poprzez zgłoszenie Uczestnika poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie www.diamondsacademy.pl oraz dostarczenie kompletnych, 

wymaganych podpisanych dokumentów, wypełnionych zgodnie z prawdą i stanem 

faktycznym tj. 

     -Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku 

Oryginały dokumentów należy złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia Obozu.  
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WARUNKI REZERWACJI MIEJSCA 

 

1. Zgłoszeń uczestnictwa dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na 

stronie internetowej www.diamondsacademy.pl oraz uiszczenie opłaty za Obóz na konto 

Organizatora wskazane poniżej/ lub uiszczenie opłaty za obóz za pomocą serwisu 

dotpay.com:   

 

Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy  

ul. Dywizjonu 303 127/91, 01-470 Warszawa  

Numer konta bankowego: 47 1750 0012 0000 0000 3108 6302  

Tytuł przelewu: pokrycie kosztów obozu Boguchwała 2020 (imię i nazwisko Uczestnika) 

2. Płatność za Obóz możliwa jest w całości, tj. 1400 PLN (słownie: tysiąc czterysta złotych) 

na w/w konto Organizatora lub w ratach podanych w ofercie. 

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 

1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz przeprowadzenia i realizacji programu 

Obozu, pod względem techniczno-logistycznym jak i merytoryczno-programowym z 

należytą dla profesjonalisty starannością i zawodowym charakterem prowadzonej 

działalności . 

2. Organizator odpowiada 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 zapewnia profesjonalną kadrę trenerską/wychowawczą z uprawnieniami 

koniecznymi do sprawnego przeprowadzenia i realizacji programu Obozu oraz kadrę 

kierowniczą ze stosownymi uprawnieniami. 

4. Organizator zapewnia, że Obóz podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty, zgodnie z 

wymogami formalnymi.  

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie Uczestników Obozu od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). 

6. Organizator nie odpowiada za dobra materialne Uczestników w szczególności pieniądze, 

urządzenia mobilne, telefony komórkowe, konsole, sprzęt RTV itp.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, wynikające z niekompletnej lub 

nierzetelnej informacji podanej w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika w obozie. 

Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika z Obozu w przypadku:  

a) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów i regulaminów obowiązujących na  

Obozie i niestosowanie się do poleceń Trenerów/Wychowawców/Kierownika Obozu,  

b) niemoralnego zachowania Uczestnika w opinii Trenera/Wychowawcy/Kierownika 

Obozu, 

http://www.diamondsacademy.pl/
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c) stwierdzenia innych zachowań, w szczególności tych, które zagrażają zdrowiu i 

bezpieczeństwu własnemu i/lub innych Uczestników Obozu. 

 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA I 
RODZICA/OPIEKUNA 

 

 

1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć przed rozpoczęciem Obozu zestaw 

kompletnych, wymaganych dokumentów, wypełnionych rzetelnie, zgodnie z prawdą i 

stanem faktycznym. 

2. Rodzic/Opiekun dziecka lub Osoba Trzecia odbierający/a Uczestnika ma obowiązek 

okazania dowodu tożsamości, jeśli Kierownik Obozu i/lub Trener/Wychowawca dziecka 

sobie tego zażyczą. Dziecko może zostać odebrane przez Osobę Trzecią tylko i wyłącznie 

po przekazaniu Organizatorowi oryginału wypełnionego i podpisanego przez 

Rodzica/Opiekuna dokumentu Upoważnienia (wzór dokumentu zostanie przesłany przez 

Organizatora drogą mailową). 

3. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty 

wyrządzone z winy Uczestnika. 

4. Rodzic/Opiekun odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do 

realizacji założeń Programu Obozu. 

5. 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. 

6. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym bierze 

udział we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało to ustalone 

inaczej.  

7. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się w trakcie Obozu wszelkim 

wskazówkom i zaleceniom kadry/przedstawicieli Organizatora - Kierownikowi, 

Wychowawcom/Trenerom.  

8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów 

dotyczących organizacji, bezpieczeństwa i udziału w Obozu.  

9. Uczestnik Obozu zobowiązuje się do nieoddalania z bazy Obozu lub z miejsca 

prowadzonych zajęć.  

10. Każdego Uczestnika obowiązuje dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz 

zaangażowanie i aktywny udział we wszystkich zajęciach podczas trwania Obozu. 

Uczestnik powinien dbać o ład i porządek w szatniach, na obiektach sportowych oraz 

innych miejscach udostępnionych Uczestnikowi. 
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11. Rodzic/Opiekun Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze 

zakończenie pobytu dziecka na Obozie. Zgłoszenie takie musi wpłynąć za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres info@diamondsacademy.pl.  

12. Rodzic/Opiekun Uczestnika oświadcza, iż Uczestnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych 

dla uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w toku Obozu. Dodatkowo 

Rodzice/Opiekuni Uczestnika zobowiązują się do poinformowania Organizatora Obozu o 

ewentualnych branych przez dziecko lekach, uczuleniach, nietolerancji produktów 

spożywczych, itp. 

 

 

 

WARUNKI REZYGNACJI Z OBOZU 

 

1. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnika w Obozie - Rodzice/Opiekunowie prawni 

powinni przekazać informacje o rezygnacji z uczestnictwa w Obozie emailem na adres 

email obozy@diamondsacademy.pl . 

a. rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 80 % ceny 

obozu. 

b. rezygnacja do 7 dni przed datą rozpoczęcia obozu – opłata nie podlega zwrotowi. 

2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za Obóz bądź 

jej części w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn niezależnych od 

Organizatora.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami, powstałe w skutek 

zawarcia stosunku prawnego na podstawie niniejszego dokumentu, będą rozstrzygane w 

trybie polubownym. Strony zobowiązują dołożyć wszelkich starań do zakończenia 

wszelkich sporów za pomocą ugody, uwzględniając jednak cel tej Umowy z równym 

poszanowaniem interesów.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Akceptacja postanowień niniejszego dokumentu jest równoznaczna z zapoznaniem i 

zrozumieniem jego treści, znajomością skutków prawnych z niego wynikających, a także 

zobowiązaniem się Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna do przestrzegania zawartych w nim 

regulacji, zasad i zobowiązań. 

 

mailto:magda@diamondsacademy.pl

