
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZGRUPOWANIU SPORTOWYM 

MAKO JUDO  

Termin i miejsce obozu 12-22.07.2021 Puck 

Imię i Nazwisko dziecka……………………………………………………… 

 
I   

1.Zawarcie umowy o udziale w imprezie następuje poprzez podpisanie przez opiekunów prawnych, rodziców, karty 

kwalifikacyjnej uczestnika obozu (karta dostępna na stronie „www.judo.net.pl”, kartę należy dostarczyć organizatorowi do 
dnia 20.06.2021) oraz wpłacenie pierwszej raty na konto klubu lub bezpośrednio u trenera prowadzącego. 

2.Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny) podpisując zgłoszenie (kartę obozową do 

pobrania ze strony judo.net.pl ) zostaje wpisany na listę uczestników zgrupowania.  

3.Opłatę wstępną, za zgrupowanie w wysokości 250 zł należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2021. 
Pozostała kwota do dnia 25.06.2021. 

II   

1. Uczestnik może odstąpić przed obozem od umowy w każdej chwili. 

2. Rezygnacja z uczestnictwa w zgrupowaniu przed dniem rozpoczęcia zgrupowania oraz w dniu wyjazdu powoduje utratę 

wpłaconej zaliczki. 

III    

1. Uczestnika obozu obowiązuje ramowy program oraz regulamin zgrupowania. 

2. Nieskorzystanie ze świadczeń przewidzianych programem imprezy (choroba, niechęć uczestnictwa, kontuzja) nie stwarza 
uczestnikowi praw do żądania zmniejszenia ceny. 

3. Nie zwraca się wpłat za rozpoczętą już imprezę. W przypadku rezygnacji z obozu przez uczestnika nie zwraca się kosztów 

obozu za niewykorzystane dni. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzji władz państwowych, 
działanie siły wyższej, itp.) Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty za imprezę, chyba, że przyczyny wystąpiły 

w trakcie trwania imprezy wtedy kwotę pomniejsza się o wykorzystane dni. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu 

odszkodowanie. 

5. Uczestnik ponosi koszty wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania zgrupowania. Za szkody wyrządzone przez 
osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za majątek osobisty uczestnika obozu niepozostawiony w jego depozycie. 

7. Komunikowanie się dzieci z rodzicami i odwrotnie odbywać się będzie przez telefon trenera w wyznaczonych godzinach 

lub przez telefon uczestnika obozu zdeponowany u trenera. Godziny zostaną ustalone po zatwierdzeniu godzin posiłków i 
treningów na obozie w najpóźniej w 2 dniu obozu. 

8. W przypadku transportu dzieci na własny koszt, własnym środkiem lokomocji nie odlicza się kosztów transportu od kwoty 

zgrupowania. 

 
Zgoda 

 

Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa wyrażam zgodę na udział w zgrupowaniu sportowym judo w Pucku w 

terminie 12-22.07.2021 r. Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego, 84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 
 

…………………………………………. 

Podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 
Wyrażam zgodę na utrwalanie i publikowanie wizerunku dziecka na obozie  na stronach klubowych Facebook – Klub 

Sportowy MaKo Judo, oraz stronie www.judo.net.pl, www.makojudo.pl w celach informacyjnych i reklamowych. Na prośbę i 

życzenie opiekunów prawnych wszystkie zdjęcia i informacje dotyczących ich podopiecznych zostaną natychmiast usunięte. 

…………………………………………. 
Podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywania informacji niezbędnych do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa podczas 
zgrupowania sportowego (podania nr pesel, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, tel. do rodziców, opiekunów służbom 

zdrowia, pogotowiu, itp.) 

…………………………………………. 
Podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.judo.net.pl/
http://www.makojudo.pl/


 

 

 

REGULAMIN OBOZU 

 

1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy. 
2. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i 

zażywania środków odurzających, narkotyków. 

3. Zabrania się posiadania do rozniecania ognia (zapalniczki, zapałki itp.) 

4. Zabrania się posiadania przedmiotów niebezpiecznych takich jak noże, scyzoryki itp.  
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00-7.00 (chyba, że ustalone zostanie inaczej) 

6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy, 

trenera, instruktora. 

7. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 
a. przestrzegać regulaminów obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców, 

b. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 

c. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 

d. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu, 
e. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób, 

f. nie używać niecenzuralnych słów  

g. nie przywłaszczać cudzych rzeczy  

h. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa BHP  m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego, 
i. informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu. 

8. Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego 

podczas podróży lub pobytu na imprezie. 

9. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony uczestnika obozu. 
10. Zabrania się zabierania na obóz konsoli do gier, komputerów itp. Rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze 

zalecamy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w 

rzeczy nie oddanych do depozytu. 

11. Telefony komórkowe zostaną zdeponowane u trenerów i udostępniane uczestnikom w określonych godzinach po 
ustaleniu szczegółowego planu dnia. 

12. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po 

wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku 

osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. 

 
…………………………………………. 

Podpis uczestnika - dziecka 
 

…………………………………………. 

Podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 


