Regulamin Obozów BASKET CAMP W WAŁCZU (2020)
1.Organizatorem BASKET CAMPU jest FIRMA USŁUGOWA BASKET z siedzibą w Słupsku, przy
ulicy Bora - Komorowskiego 10/8, 76-200 Słupsk, NIP: 8393034944, REGON: 221908234 wpisana do rejestru organizatorów turystyki.
2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zgody zawodnika na REGULAMIN
ZAWODNIKA, Regulamin w związku COVID-19 i zaakceptowanie wszystkich pozostałych dokumentów dostępnych na stronie www.basketcamp.pl oraz zasad przedstawionych na spotkaniach z trenerami.
3. W obozach BASKET CAMP mogą uczestniczyć koszykarki i koszykarze zakwalifikowani podczas rekrutacji prowadzonej przez stronę www.basketcamp.pl.
4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika
np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków.
5. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie. Uczestnicy będą mieszkać i trenować w bazie COS Wałcz - Wszystkie budynki
stanowią bazę noclegową Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Informacje na temat
bazy noclegowej znajdują się na stronie www.basketcamp.pl oraz www.walcz.cos.pl.
6. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje na trening.
7. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
8. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerska z uprawnieniami.
9. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę wychowawców i kierownika obozu z wymaganymi
przez polskie prawo uprawnieniami.
10. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty. Potwierdzenie zgłoszenia znajduje się w zakładce dokumenty na stronie www.basketcamp.pl
11. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu przyjazdu
na obóz i zgłoszenia się do kadry wychowawczej (godzina 15:00 dnia pierwszego Campu) – do
czasu zakończenia obozu. Basket Camp kończy się o godzinie 12:00 ostatniego dnia.
12. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV
Uczestnika oraz rzeczy osobiste Uczestnika.
13. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i
straty wyrządzone z winy Uczestnika. Za zniszczenia w pokoju ( w braku przyznania się winnego szkody) obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa wszystkich mieszkańców pokoju. Płatność
powinna zostać dokonana na podstawie noty księgowej wystawionej przez Ośrodek.
14. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
15. Organizator Zawiera Ubezpiecznie dla Uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) na sumę ubezpieczenia 10.000 PLN. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest
rejestracja i dokonanie pełnej płatności za udział w Basket Campie na minimum 3 dni robocze
przed rozpoczęciem turnusu.
16. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie
wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin z pozostałymi dokumentami dostępnymi na stronie www.basketcamp.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu. Bez
dokumentów uczestnik nie zostanie dopuszczony do treningów.

17. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania
wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie
Uczestnika Obozu. Uczestnik w momencie rozpoczęcia Campu musi być zdrowy i posiadać ze
sobą wszystkie dokumenty związane z COVID-19 dostępne do ściągnięcia na stronie
www.basketcamp.pl
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika.
19. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu. Organizator nie zwraca kosztów transportu. Rodzic/Opiekun ma obowiązek odebrać dziecko z obozu w ustalonym terminie.
W innym przypadku kierownik obozu postępuje według obowiązującego prawa w Polsce.
20. W przypadku odbioru Uczestnika przez inna osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane
jest poinformowanie trenerów mailowo pod adresem biuro@basketcamp.pl lub SMSem na numer 501 191 790 najpóźniej dzień przed zakończeniem turnusu.
21. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej,
jednak nie musi jej dawać trenerom.
22. Uczestnik oraz Rodzic/Opiekun akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że Uczestnik jest
zdrowy i nie ma żadnych przeciwskazań medycznych do trenowania podczas Basket Campu.
Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o wszystkich przebytych ciężkich kontuzjach
trenerów przed pierwszym treningiem. Nawet tych wyleczonych.
23. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (według listy
pomocniczej przekazanej przez Organizatora w odrębnym mailu przed rozpoczęciem Basket
Campu).
24. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora - kierownikowi, wychowawcy, trenerom.
25. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie. Uczestnik zdaje sobie sprawę, że zbliżenie się
do tafli jeziora bez zgody wychowawcy/trenera doprowadzi do wyrzucenia z obozu.
26. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na
stołówce.
27. Cisza nocna obowiązuje od zakończenia wieczornej doprawy z trenerami do 6.00.
28. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu i
trenera opuszczać miejsca obozu i treningu (hotelu, hali sportowej, boiska).
29. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów
obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. W
przypadku niemoralnego zachowania w opinii kierownika obozu uczestnik może zostać natychmiastowo zawieszony w treningach i usunięty z obozu. Wszelkie koszty związane z taka
sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny. Rodzic ma obowiązek odebrać zawieszonego zawodnika w ciągu 12 godzin.
30. Na obozach BASKET CAMP obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz
zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe
usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
Rodzic ma obowiązek odebrać usuniętego Uczestnika w ciągu 12 godzin.

31. Uczestnik oświadcza, że posiada prawo do opieki medycznej z ramienia NFZ.

32. Podczas trwania obozu kanałem komunikacyjnym na linii Organizator - Rodzice jest telefon
kontaktowy do trenera głównego (501 191 790).

33. W sprawie faktur/płatności/ spraw związanych z dokumentacją kanałem komunikacyjnym
jest adres email biuro@basketcamp.pl

Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest
ORGANIZATOR BASKET CAMPU. Pełnoletniemu Uczestnikowi oraz Rodzicowi/Opiekunowi
prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych oraz
ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika obozu do celów marketingowych lub informacyjnych o jego sukcesach sportowych (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.

3. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na poddanie wszelkich sporów
pomiędzy nimi a Organizatorem wyłącznej jurysdykcji sadów polskich. Sądem właściwym,
będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
4. Rodzic/opiekun prawny oraz Uczestnik oświadczają, że zapoznali się z Klauzulą Informacyjną BASKET CAMP dostępną w zakładce DOKUMENTY na stronie www.basketcamp.pl.
5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji od Organizatora na temat materiałów
szkoleniowych, treningu mentalnego oraz informacji o przyszłych rekrutacjach na kolejne
Campy. Uczestnik wyraża także na kontaktowanie się przedstawiciela Organizatora w sprawach związanych z trwającym obozem. Po zakończeniu obozu Uczestnik może wycofać zgodę pisząc maila na adres biuro@basketcamp.pl

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.basketcamp.pl.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji współpracy, Strony postanawiają poddać pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca siedziby Wykonawcy (Firmy Usługowej „BASKET” – Wojciech Zeidler).

Potwierdzam, że w dniu ............... zapoznałem/am się z regulaminem dla rodziców/ opiekunów uczestników Basket Campu w Wałczu 2020.

Podpis Rodzica/Opiekuna:
Podpis Uczestnika:

