REGULAMIN
Obozu piłkarskiego Football Camps Coerver Coaching LATO 2019
organizowanego przez Fundację Let's Go
Proszę zaznaczyć miejsce obozu, którego dotyczyć będzie Regulamin:
Lokalizacja Obozu

Termin Obozu

Deklaracja Wyboru Obozu
(proszę zaznaczyć ‘x’ wybrany
termin obozu)

Kadra Mrągowo 23.06-29.06.2019
Mrągowo 30.06-6.07.2019
Gutów Mały 7.07-13.07.2019
Gutów Mały 14.07-20.07.2019
Gutów Mały 21.07-27.07.2019
Opalenica 28.07-3.08.2019
Opalenica 4.08-10.08.2019

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenia poniższych pojęć:
• Zleceniobiorca - Fundacja Let's Go
• Zleceniodawca - rodzic/ opiekun prawny uczestnika zajęć upoważniony na podstawie ustawy do
działania w imieniu i na rzecz uczestnika
• Organizator treningu - Fundacja Let's Go
• Osoby trzecie - trener prowadzący zajęcia sportowe.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług organizacji FOOTBALL CAMPS przez
Fundację Let's Go, warunki uczestnictwa w FOOTBALL CAMPS oraz obowiązki Stron.
3. Uczestnicy zobowiązani są godnie reprezentować markę Coerver Coaching zarówno na obiekcie
sportowym, jak i w życiu codziennym.
4. Podstawą świadczenia usług pomiędzy stronami, stanowi przyjęta przez Zleceniobiorcę regulamin
podpisany przez Zleceniodawcę.
5. Trener prowadzi grupę, która może liczyć maksymalnie 12 zawodników w odpowiednim przedziale
wiekowym.
6. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu
zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do treningów piłkarskich lub oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych.
7. Podczas zajęć prosimy rodziców/opiekunów prawnych o kulturalne zachowanie, nie wchodzenie na
płytę boiska, parkiet sali sportowej oraz do szatni.
8. Zawodnicy będą poddawani weryfkacji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych z
zaawansowaniem sportowym oraz wiekiem.
9. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych, chipsów oraz słodyczy.
Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po zajęciach.
10. Zleceniodawca potwierdza, iż zapoznał się oraz akceptuje zasady Polityki Ochrony Dzieci Coerver
Coaching.
11. Zleceniobiorca organizuje FOOTBALL CAMPS przy pomocy osób trzecich, na co rodzic/opiekun
prawny wyraża zgodę.
12. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic/opiekun prawny
zostanie poinformowany przez trenera najpóźniej 2 godziny przed.
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13. Rodzic/opiekun prawny może zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach w każdym czasie, bez
możliwości zwrotu kosztów Football CAMPS. Rezygnacja z udziału winna zostać złożona na piśmie,
którego wzór posiada trener.
14. Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnego powodu.
15. Kierownik obozu ma prawo skonfskować urządzenia multmedialne (telefony,tablety itd.) gdy
uczestnicy obozu zaczynają nadużywać tych urządzeń lub przeglądać niecenzuralne zdjęcia, flmy itd.
16. Pomimo rozwiązania umowy w mocy pozostają następujące postanowienia umowy §2 pkt.3
dotyczący przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku uczestnika zajęć.
17. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
Polityka Ochrony Dzieci Coerver Coaching
Każde dziecko i młoda osoba grająca w piłkę nożną ma prawo do trenowania w wesołym i bezpiecznym
otoczeniu, oraz do ochrony przed wszelkimi formami wykorzystywania.
Odpowiedzialność za zapewnienie takiego otoczenia spoczywa na każdej osobie dorosłej
zaangażowanej w szkolenie, pracę z dziećmi. Firma Coerver Coaching świadoma jest swojej
odpowiedzialności za zapewnienie dobrego samopoczucia dzieci i młodzieży poprzez chronienie ich
przed skrzywdzeniem fzycznym, seksualnym lub emocjonalnym, jak również zaniedbaniem czy
zastraszaniem. Firma Coerver Coaching jest zdeterminowana, aby wypełnić swoje zobowiązania,
zapewniając, że osoby prowadzące zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w imieniu frmy, spełniają
najwyższe wymagania w zakresie pedagogicznym.
Niniejszy dokument został opracowany celem zapewnienia, aby wszyscy prowadzący zajęcia sportowe
świadomi byli oczekiwań związanych z ochroną dzieci i młodzieży oddanym nam pod opiekę. Ważne
jest, aby dzieci i młodzież zachęcone do uczestnictwa i uczestniczące w zajęciach sportowych mogły
być pewne jakości, bezpieczeństwa, wsparcia naszego środowiska i aby mogły się nim cieszyć.
Dla osiągnięcia tego celu frma Coerver Coaching ustanowiła następujące główne cele i wymagania:
1) Wymóg zapoznania się przez wszystkie osoby reprezentujące Coerver Coaching z naszymi zasadami,
przepisami oraz postanowieniami naszej Polityki Ochrony Dzieci, oraz zobowiązanie się przez te osoby
do bezwzględnego przestrzegania tych postanowień,
2) Jeżeli przepisy prawa Terytorium objętego Franczyzą na to zezwalają, wymaga się, aby wszystkie
osoby, które aktywnie reprezentują frmę Coerver Coaching zostały sprawdzone pod kątem
niekaralności,
3) Podnoszenie świadomości zagadnień związanych z ochroną dzieci, oraz przekazania dzieciom
umiejętności niezbędnych im do zapewnienia sobie bezpieczeństwa,
4) Opracowanie i wdrażanie procedur identyfkowania i zgłaszania przypadków, lub podejrzewanych
przypadków wykorzystywania oraz ustanowienie bezpiecznego środowiska, w którym dzieci mogą się
uczyć i rozwijać.
Główne zasady stojące za naszą Polityką to:
1) Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich naszych podopiecznych jest i zawsze powinno być
naszym nadrzędnym celem,
2) Wszystkie dzieci i młodzi ludzie mają prawo do ochrony przed złym traktowaniem, niezależnie od
wieku, płci, niepełnosprawności, kultury, języka, rasy, religii, wierzeń czy też orientacji seksualnej,
3) Wszelkie podejrzenia lub oskarżenia o wykorzystanie będą traktowane poważnie a nasza reakcja
będzie szybka i właściwa,
4) Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi winna mieć podstawowe
znaczenie.
Zasadniczo za dbanie o interesy dzieci i młodzieży prawnie odpowiedzialne są służby społeczne,
dlatego Firma Coerver Coaching podejmuje się współpracować z policją oraz regionalnymi służbami
społecznymi i lokalnymi
komitetami ochrony dzieci, w ramach standardowych procedur takich organizacji.
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REGULAMIN FOOTBALL CAMPS
1. Uczestnicy FOOTBALL CAMPS mają prawo do:
 spokojnego wypoczynku
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas turnusu
 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu FOOTBALL
CAMPS
 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu
2. Uczestnicy mają obowiązek:
 bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców/trenerów
 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 brać udział w realizacji programu FOOTBALL CAMPS
 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
 szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko,
materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).
 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
 przestrzegać zasad poruszania się po drogach
 uczestnik obozu zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych,
aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój
sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjścia na basen (strój
kąpielowy, ręcznik)
3. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie
poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w
ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w FOOTBALL CAMPS (bez możliwości zwrotu opłaty
za zajęcia).
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego,
aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki,
itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
4.Warunki rezygnacji:
a) Rezygnacja z uczestnictwa w obozie jest możliwa i następuje na drodze złożenia przez rodzica lub
opiekuna prawnego Uczestnika obozu rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w obozie przed datą jego rozpoczęcia Organizator zatrzymuje część wpłaconej kwoty w
następujący sposób:
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie następuje w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia obozu,
Organizator zatrzymuje 650 złotych, co stanowi równowartość wpłaconego na poczet organizacji
obozu zadatku,
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie, z jakichkolwiek przyczyn, następuje w terminie krótszym niż
30 dni przed rozpoczęciem obozu, Organizator zatrzymuje 100% ceny,
b) Istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rodzice lub
opiekunowie prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika spełniającego
warunki określone w niniejszym regulaminie.
c) W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych Uczestników w ilości
zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły obozu Organizator zastrzega możliwość
odwołania obozu w terminie 14 dni od daty jego planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z
istnieniem po stronie Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez rodzica/opiekuna
w terminie 7 dni od daty jego planowanego zakończenia.
d) Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez Organizatora
drogą mailową na adres mailowy podany przez rodzica/opiekuna w formularzu zgłoszeniowym, którego
podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie.
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Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:
1. Dokonać wpłaty za turnus najpóźniej 30 DNI przed rozpoczęciem campu. Brak wpłaty będzie
oznaczać rezygnację z turnusu.
2. W przypadku odbioru dziecka przez osobę do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie,
które zostanie przekazane organizatorowi Campu nie później niż w dniu
rozpoczęcia turnusu.

.........................................................................
(miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna)
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ZGODY MARKETINGOWE i WIZERUNKOWE
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Let’s Go drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w
Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez
Fundacji Let’s Go w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U z 2013 r., poz.1422 ze zm.)
Podpis ________________________________
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Let’s Go. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie
adres e-mail informacji handlowych w celach marketngowych podmiotów współpracujących
z Fundacją Let’s Go przez czas i w zakresie współpracy z Fundacji Let’s Go w rozumieniu ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Podpis ________________________________
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fundację Let’s Go treści, dotyczących oferty Coerver
Coachingna podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów
wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r.
poz. 243 ze zm.)
Podpis ________________________________
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z
Fundacjią Let’s Go w celu marketngu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych
przez podmioty, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz
automatycznych systemów wywołujących , zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)
Podpis _________________________________
Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka poprzez publikację zdjęć oraz materiału wideo przez
Fundację Let’s Go na potrzeby realizacji i promocji programu Football Camps Coerver Coaching, na
stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych
mediów/kanałów dystrybucji informacji. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie
naruszają moich dóbr osobistych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów
wideo z udziałem mojego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją programu
Football Camps Coerver Coaching. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Zrzekam się
niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Fundacji Let’s Go z tytułu wykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.
Podpis _________________________________
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