Kwestionariusz osobowy
BASKET CAMP LATO
Oznacz swój turnus:
I turnus: 28.06.2020 - 05.07.2020 (8 dni, LIDER) Cena: 1800zł
II turnus: 05.07.2020 - 12.07.2020 (8 dni, główny + LIDER) Cena: 1800zł
III turnus: 12.07.2020 - 19.07.2020 (8 dni, LIDER) Cena: 1800zł
IV turnus: 19.07.2020 - 26.07.2020 (8 dni, DW700) 1800zł
V turnus: 26.07.2020 - 02.08.2020 (8 dni, LIDER) 1800zł
VI turnus: 02.08.2020 - 08.08.2020 (7 dni, LIDER) 1600zł
VII turnus: 08.08.2020 - 15.08.2020 (8 dni, DW700 + LIDER) 1800zł
VIII turnus 15.08.2020 - 21.08.2020 (7 dni, LIDER) 1600zł
(Należy wypełnić dwie strony formularza, podpisać i zabrać dokumenty ze sobą do Wałcza!)

IMIĘ I NAZWISKO:
IMIONA RODZICÓW:
TELEFONY KONTAKTOWE DO RODZICÓW:

DATA URODZENIA:
ADRES ZAMELDOWANIA:
TELEFON ZAWODNIKA:
E-MAIL:
KLUB:
NAZWISKO TRENERA:
WZROST:
WAGA:

REGULAMIN dla UCZESTNIKA OBOZU:
1. Podczas trwania Campu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia
papierosów oraz zażywania wszelakich używek.
2. Zawodnicy mają całkowity zakaz opuszczania Campu bądź bazy treningowo-noclegowej.
3. Zawodnicy i ich opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie ewentualnie zniszczenia i zobowiązani są do pokrycia kosztów powstałych strat.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za zagubione rzeczy wartościowe. Zawodnicy zobowiązani się do zamykania swojego pokoju we własnym zakresie.
5. Po wieczornej odprawie zawodnicy mają całkowity zakaz przebywania poza swoim
pokojem.
6. Zawodnicy nie mają prawa zażywać odżywek i innych suplementów diety bez
wcześniejszego ustalenia tego z trenerami.
7. Zawodnicy mają obowiązek przestrzegać wszystkich zasad przedstawionych na
spotkaniu organizacyjnym rozpoczynającym Camp oraz stosować się do poleceń
trenerów lub opiekunów obozowych. Zawodnik oświadcza, że zapoznał się ze
wszystkimi regulaminami dostępnymi na stronie.
basketcamp.pl w dziale
dokumenty
8. Zawodnicy mają obowiązek zgłaszać wszystkie dolegliwości i problemy zdrowotne
trenerom lub fizjoterapeutom przed treningiem.
9.

Najważniejszą zasadą bezpieczeństwa na Basket Campie jest zakaz
się do tafli jeziora bez zgody trenerów i opiekunów.

zbliżania

10. Złamanie jednego z powyższych punktów regulaminu może spowodować natychmiastowe usunięcie zawodnika z Campu na koszt rodziców bez. zwrotu pieniędzy za pozostałe dni Campu.
11. Zawodnik obiecuje się do profesjonalnego zachowania i poszanowania zasad, kultury i etyki treningu obowiązujących w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich.
12. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla miejsca
siedziby Wykonawcy (Firmy Usługowej „BASKET” – Wojciech Zeidler).

Zapoznałem się z regulaminem Campu i zgadzam się ze wszystkimi powyższymi punktami.
Data
Podpis RODZICA

Podpis zawodnika

