REGULAMIN
Obozu piłkarskiego Football Camps Coerver Coaching
organizowanego przez Fundację Let's Go z siedzibą w Sosnowcu
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozów piłkarskich Coerver Coaching w
wybranym miejscu i terminie – terminy i lokalizacje dostępne na stronie coerver.pl/football-camps
(zwanego dalej obozem), a także konsekwencje wynikające z niezachowania tych obowiązków.
2. Organizatorem obozu jest Fundacja Let's Go z siedzibą w Sosnowcu, ul. 3 Maja 14, 41-200
Sosnowiec – wyłączny licencjobiorca i operator Coerver Coaching Method na terytorium Polski.
3. Warunkiem uczestnictwa w obozie piłkarskim jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego
Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Ochrony Dzieci oraz Polityki
Prywatności. Uczestnik oraz jego Rodzic/Opiekun Prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie
mógł korzystać z usług Fundacji Let’s Go, o ile łącznie nie przyjmie warunków ww. dokumentów.
4. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być:
A. dzieci od 7-go do 15-go roku życia
B. w określonych przez Organizatora terminach również młodzież powyżej 15-go roku
życia.
5. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest dokonanie wpłat w wyznaczonych przez Organizatora
terminach (całość kwoty za obóz piłkarski należy wpłacić najpóźniej do 30 dni przed rozpoczęciem
obozu).
6. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości
anulowania rezerwacji miejsca.
7. Podstawą do wydania kompletu treningowego jest podanie w formularzu zgłoszeniowym aktualnego
wzrostu Uczestnika oraz wybranie odpowiedniego rozmiaru z tabeli. Organizator zobowiązuje się
dostarczyć zamówiony rozmiar, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niedopasowane rozmiaru do
wzrostu Uczestnika.
8. W przypadku zgłoszeń w terminie krótszym niż 14 dni roboczych od rozpoczęcia obozu, Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedopasowanie rozmiaru kompletu treningowego.
9. Obowiązki Uczestnika obozu:
A. każdego Uczestnika obowiązuje dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz
zaangażowanie i aktywny udział we wszystkich zajęciach podczas trwania obozu,
C. uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera/wychowawcy dotyczących
sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania,
D. przestrzeganie punktualności,
E. dbanie o ład i porządek w szatniach, pokojach oraz na obiektach sportowych,
F. uczestnik przed rozpoczęciem zajęć piłkarskich zobowiązany jest zdjąć zegarek,
łańcuszek i inne ewentualne ozdoby,
G. sprzęt treningowy, który otrzymuje Uczestnik, jest własnością Coerver Coaching i
powinien być traktowany z odpowiednim poszanowaniem. Po zakończeniu uczestnictwa
w zajęciach sprzęt należy zwrócić trenerowi/wychowawcy,
H. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty
wyrządzone z winy uczestnika,
I. uczestnik obozów nie może bez zgody wychowawców/trenerów oddalać się z miejsca
zakwaterowania lub z miejsca prowadzonych zajęć piłkarskich,
J. w trakcie trwania obozu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych,
chipsów oraz słodyczy,
K. obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych typu: laptop, konsola do gier,
tablet, notebook. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu
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do telefonu komórkowego, w celu kontaktu z Rodzicem/Opiekunem, jedynie w
wyznaczonych przez kierownika obozu godzinach.
10.Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności niestosowanie się do
poleceń osób wymienionych w pkt 8, stosowanie alkoholu, środków odurzających, bądź inne
zachowania nieobyczajne, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa
uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków
dyscyplinujących:
A. powiadomienie Rodziców lub Opiekunów Prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;
L. wydalenie z obozu niezależnie od możliwości powiadomienia w uzasadnionych
przypadkach właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
11.O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje
samodzielnie osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik obozu. Kierownik obozu może
zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych
środków. Kierownik obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków
dyscyplinujących łącznie.
12.Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze
zakończenie pobytu dziecka na obozie. Zgłoszenie takie musi wpłynąć w formie pisemnej na adres
Fundacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obozy@coerver.pl. Dopuszcza się
przekazanie tego dokumentu Kierownikowi obozu.
13.Każdemu Uczestnikowi oraz jego Rodzicom bądź Opiekunom Prawnym zostanie przedstawiony
ramowy program obozu w celu zapoznania się z nim.
14.Poprzez swój udział w obozie Rodzice lub Opiekunowie Prawni Uczestnika oświadczają względem
Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w
programie obozu. W szczególności Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestnika oświadczają, iż po
stronie Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach
sportowych przewidzianych w toku obozu.
15.Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W szczególności
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym
organizowany jest obóz.
16.Organizator ponosi odpowiedzialność majątkową od następstw nieszczęśliwych wypadków
uczestników w trakcie obozu do kwoty 10 tys. zł, na którą to kwotę Organizator zawiera stosowną
umowę ubezpieczenia. Rodzice lub Opiekunowie Prawni uczestnika na żądanie zgłoszone wobec
Organizatora mogą zapoznać się z zakresem ubezpieczenia.
17.Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za obóz bądź jej części
w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. W
szczególności zwrot świadczenia bądź jego części nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego
zastosowano środek dyscyplinujący przewidziany i opisany w niniejszym dokumencie.
18.Warunki rezygnacji:
A. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie przed datą jego rozpoczęcia
Organizator zatrzymuje część wpłaconej kwoty w następujący sposób:
▪
rezygnacja na więcej niż 60 dni przed datą obozu opłata wynosi 25% ceny obozu
▪
rezygnacja na 30–59 dni przed datą rozpoczęcia obozu opłata wynosi 50% ceny
obozu
▪
rezygnacja na 1-29 dni przed datą obozu, w dniu przyjazdu i/lub w przypadku
przerwania i wcześniejszego zakończenia obozu, opłata wynosi 100% ceny obozu
M. Rezygnacja z uczestnictwa w obozie jest możliwa i następuje na drodze złożenia przez
Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika obozu rezygnacji w formie pisemnej z
zachowaniem zapisów wskazanych powyżej.
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N. Istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy
Rodzice/Opiekunowie Prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce innego
Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym Regulaminie.
O. 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 21 dni od daty jego
planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z istnieniem po stronie Organizatora
obowiązku niezwłocznego zwrotu całości kwoty wpłaconej przez Rodzica/Opiekuna
Prawnego.
P. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona
lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania
obozu Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom Prawnym 100% dokonanych wpłat do
momentu tego odwołania.
Q. Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez
Organizatora drogą mailową na adres mailowy podany przez Rodzica/Opiekuna
Prawnego w formularzu zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w
obozie.
19.Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie
(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację) w terminie trwania obozu. W przypadku obozu
dochodzeniowego Organizator zapewnia pełne wyżywienie bez noclegu – opieka w godzinach 8:0016:00.
20.Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego/dochodzeniowego dostęp do pełnego
szkolenia piłkarskiego Coerver Coaching Method.
21.Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium
Oświaty.
22.Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu na obóz i
zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez
Rodziców/Opiekunów Prawnych w miejscu zakwaterowania Uczestników obozu.
23.Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych od
Organizatora: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych
instytucji lub działanie siły wyższej.
24.Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, wartościowe przedmioty oraz rzeczy osobiste
Uczestnika.
25.Rodzic/Opiekun Prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu na własny koszt.
26.Rodzic/Opiekun Prawny Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym z
Organizatorem terminie.
27.Rodzic/Opiekun Prawny dziecka odbierający Uczestnika obozu z placówki ma obowiązek okazania
dowodu tożsamości.
28.W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun Prawny,
wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna Prawnego dla osoby
odbierającej.
29.Polityka Ochrony Dzieci dostępna jest na stronie:
https://coerver.pl/wp-content/uploads/2019/07/Polityka-Ochrony-Dzieci-Final-PDF.pdf

3
www.coerver.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA DO WIZERUNKU:
1.

2.

3.

4.
5.

Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest
Fundacja Let’s Go z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 14, 41-200 Sosnowiec. Pełnoletniemu
Uczestnikowi oraz Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści
podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub
usuwania. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zostały omówione w Polityce
Prywatności zawartej na stronie coerver.pl .
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika
obozu do celów marketngowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w
prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z obozem, w którym
uczestniczył Uczestnik.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o Uczestniku oraz jego
osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Organizatora
także po zakończeniu obozu. Informacja taka może być zamieszczona w Internecie, w artykułach
prasowych lub materiałach promujących obozy i/lub działalność prowadzoną przez Organizatora.
Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 2 i
3 poprzez dobrowolne podpisanie odrębnej zgody.
Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 4, może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie
stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adres Organizatora. Cofnięcie zgody
obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez Organizatora.
ZMIANY REGULAMINU ORAZ POLITYKI PRYWATNOŚCI:

1.
2.

3.
4.

Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie
coerver.pl .
Fundacja Let’s Go może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu oraz Polityki
Prywatności. Po wprowadzeniu takich zmian Fundacja Let’s Go udostępni nową wersję
Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem: coerver.pl .
Wszelkie zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich
opublikowania na stronie: coerver.pl .
Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie
przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług lub serwisów po dacie zmiany
niniejszego Regulaminu i/lub Polityki Prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na Regulamin oraz Politykę Prywatności
w nowym brzmieniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.

2.

3.

Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Fundację Let’s
Go powiadomień, w tym powiadomień dotyczących zmian niniejszego Regulaminu i/lub Polityki
Prywatności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ogłoszeń zamieszczanych w ramach
usług oraz serwisów Fundacji Let’s Go.
W wypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu i/lub Polityki Prywatności
okazało się nieważne, postanowienie takie zostanie usunięte i pozostanie bez wpływu na
pozostałe postanowienia Regulaminu i/lub Polityki Prywatności. Pozostałe postanowienia
Regulaminu i/lub Polityki Prywatności będą nadal ważne i wiążące dla Uczestnika oraz jego
rodzica/opiekuna prawnego.
Niniejszy Regulamin, Polityka Prywatności oraz stosunek prawny pomiędzy Uczestnikiem, jego
rodzicem/opiekunem prawnym a Fundacją Let’s Go wynikający z Regulaminu i/lub Polityki
Prywatności podlega zawsze prawu polskiemu.
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4.
5.

6.

7.

Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów
pomiędzy nimi a Fundacją Let’s Go wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
Wersja polska Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest wersją wiążącą. Inne wersje językowe
(jeśli powstaną) będą stanowić wyłącznie tłumaczenie Regulaminu i Polityki Prywatności i będą
miały charakter pomocniczy. W razie rozbieżności pomiędzy polską wersją językową Regulaminu
i/lub Polityki Prywatności a jego tłumaczeniem, Regulamin i/lub Polityka Prywatności w języku
polskim będzie mieć charakter rozstrzygający.
Fundacja Let’s Go nie udziela porad prawnych dotyczących treści Regulaminu oraz Polityki
Prywatności. Jeżeli Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny nie zrozumiał treści jakiegokolwiek
z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności, zobowiązany jest we własnym zakresie do
zasięgnięcia porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika lub prawnika, zanim dokona
akceptacji wszystkich lub którychkolwiek ze wskazanych dokumentów.
Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna dla Fundacji Let’s Go z
przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich
wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do
przestrzegania zawartych tam zobowiązań.

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym Regulaminie, które
przyjmuję do wiadomości, rozumiem i akceptuję.

Imię i nazwisko Uczestnika obozu:

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego:

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego:
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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 (Dz.U. z 2019 r., poz.123 i Dz.U. z 2019 r. poz.730
art. 63)

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
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 (Dz.U. z
2019 r., poz.123 i Dz.U. z 2019 r. poz.730 art. 63)

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Fundację Let’s Go treści, dotyczących oferty Coerver Coaching na 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 2019 r. poz. 2460)

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z Fundacją 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 2019 r. poz. 2460)

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
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.

Data i podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
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