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REGULAMIN ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA 

W ZIMOWYM OBOZIE STACJONARNYM 2022 

KS URSUS WARSZAWA 
 

 
 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem Zimowego obozu stacjonarnego KS URSUS Warszawa dla dzieci, zwanych w  
dalszej części „Obozem” jest Klub Sportowy Ursus Warszawa z siedzibą w Warszawie ul. 

Sosnkowskiego 3, 02-495 zwanego w dalszej część „Organizatorem”. 
2. Przedmiotem umowy jest zawarcie porozumienia między Organizatorem, a przedstawicielem 

ustawowym lub innym właściwie umocowanym przedstawicielem („Rodzice/Opiekunowie) 
dziecka („Uczestnik”) w sprawie jego udziału w Obozie stacjonarnym w terminie ………………. - 
…………………….. 

3. Obóz odbywa się stacjonarnie zawiera komplet treningów i aktywności zgodnie z programem 
Obozu oraz częściowe wyżywienie (obiady, posiłki regeneracyjne), bez zakwaterowania. 

 

 
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest wyrażenie przez Rodzica/Opiekuna prawnego 

Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego dokumentu. 

2. W Obozie mogą wziąć dzieci, obojga płci, których udziału w opinii lekarza i Organizatora nie 

wyklucza stan zdrowia lub inne przeciwskazania. 

3. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Obozie może dokonać jedynie jego Rodzic/Opiekun. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Obozie jest dostarczenie kompletnych, wymaganych dokumentów, 
wypełnionych rzetelnie, zgodnie z prawdą i stanem faktycznym tj. 
a) Zgłoszenie uczestnika; 
b) Regulamin oraz warunki uczestnictwa. 

 
 
 
 

WARUNKI REZERWACJI UDZIAŁU W OBOZIE 

 
1.    Zgłoszeń uczestnictwa dokonuje się jedynie poprzez dedykowany system zgłoszeniowy 

znajdujący się na stronie www.ursuswarszawa.com 
2.  Wpłaty dokonywane są na konto Organizatora tj. 

 
nr konta 86-1020-1055-0000-9002-0361-9525 
Tytuł przelewu: Zimowy obóz stacjonarny termin  , IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA, ROCZNIK 

 
Kwota: ….............PLN (słownie:...............................................................................................) 

 

 
 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

 
1. Organizator zobowiązuje się do organizacji oraz przeprowadzenia i realizacji programu Obozu, 

pod względem techniczno-logistycznym jak i merytoryczno-programowym z należytą dla 
profesjonalisty starannością i zawodowym charakterem prowadzonej działalności. Zastrzega 
jednak mozliwość drobnych zmian w przedstawionym Harmonogramie zajęć. 

2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane są wyłącznie: 

http://www.ursuswarszawa.com/
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a) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna; 
b) działaniem siły wyższej. 

3. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Obozu od 
momentu jego rozpoczęcia tj.: odebrania od Rodzica/Opiekuna w miejscu rozpoczęcia programu 
każdego dnia Obozu, do momentu jego zakończenia tj.: odebrania przez Rodzica/Opiekuna w 
miejscu zakończenia programu każdego dnia Obozu. 

 

Miejsce rozpoczęcia/zakończenia codziennego programu Obozu: 
Zbiórka na parkingu przy siedzibie KS URSUS ul. Sosnkowskiego 3: 

Rozpoczęcie: godz. 8:00, 
Zakończenie: godz. 17:00 

 
4. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską /wychowawczą z uprawnieniami konieczną 

do sprawnego przeprowadzenia i realizacji programu Obozu. 

5. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę kierowniczą ze stosownymi uprawnieniami, 
regulowanymi przez obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

6. Organizator zapewnia ubezpieczenie Uczestników Obozu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) dodatkowo zaleca ubezpieczenie uczestnika Obozu we własnym zakresie. 

7. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu Obozu lub jego odwołanie wynikające z 

przyczyn niezależnych od Organizatora lub spowodowane działaniem siły wyższej. 

8. Organizator  nie  odpowiada   za   dobra  materialne Uczestników w szczególności pieniądze, 
urządzenia mobilne, telefony komórkowe, konsole, sprzęt RTV itp. 

 
 
 

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA I/LUB RODZICA/OPIEKUNA 

 
1. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć wypełniony I podpisany oryginał niniejszego 

regulaminu przed rozpoczęciem Obozu do siedziby Organizatora lub najpóźniej przekazanie w 

pierwszym dniu obozu do Trenera/Wychowawcy. Brak dostarczenia wymaganych dokumentów 

skutkuje nieprzyjęciem uczestnika na Obóz oraz brak zwrotu poniesionych kosztów. 

2. Rodzic/Opiekun  przywozi Uczestnika Obozu w miejsce zbiórki / miejsce rozpoczęcia 

programu Obozu w terminach przewidzianych Harmonogramem Obozu. 

4. Rodzic/Opiekun odbiera uczestnika z punktu odbioru Uczestników / miejsca zakończenia 

programu Obozu w terminach przewidzianych przez Harmonogramem Obozu. 

5. Rodzic/Opiekun dziecka odbierający Uczestnika ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, 

jeśli Trener/Wychowawca dziecka sobie tego zażyczą. 

6.     Rodzic/Opiekun Uczestnika ma obowiązek odebrać dziecko z Obozu w ustalonym terminie. W 

innym wypadku Trener/Wychowawca Obozu postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego. 

5. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun, wymagane 
jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna. 

6. Rodzice/Opiekunowie Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty 
wyrządzone z winy Uczestnika. 

7. Rodzice/Opiekunowie odpowiada materialnie za sprzęt sportowy powierzony Uczestnikowi do 
realizacji założeń Programu Obozu. Zniszczenie, zagubienie lub kradzież powierzonego sprzętu 
przez Uczestnika wiąże się z pokryciem kosztów powstałych strat wg. cen rynkowych lub z 
odkupieniem identycznego sprzętu. 

8. Rodzice/Opiekunowie przebywający w miejscu Obozu zobowiązują się do nieingerowania i 

niezakłócania w żaden sposób przebiegu Programu Obozu. Jakakolwiek ingerencja i/lub 

zakłócanie, z wyłączeniem uzasadnionych przypadków, wiąże się z dyscyplinarnym, 

natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z udziału w Programie Obozu. Wykluczenie 

skutkuje jednocześnie automatycznym wydaleniem Uczestnika z Obozu, z potrąceniem 100% 

poniesionych przez Rodziców/Opiekunów kosztów udziału w Obozie. 
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Uzasadnienie: Główną wartością Obozów, oprócz treningu, promocji zdrowia, uprawniania sportu i aktywnego wypoczynku 

jest również chęć przekazania Uczestnikom wartości dydaktyczno-wychowawczych takich jak: obcowanie z rówieśnikami, 

integracja i współpraca w grupie, usamodzielnienie się itd. Jakakolwiek, nieuzasadniona ingerencja Rodzica/Opiekuna, a 

nawet sama świadomość Uczestnika o obecności jego Rodzica/Opiekuna w pobliżu może w znacznym stopniu zakłócić, 

ograniczyć lub nawet całkowicie zniwelować odbiór tych wartości. Może mieć to negatywny wpływ nie tylko na Uczestnika 

którego dotyczyć będie ta ingerencja, ale również na pozostałych Uczestników. 

 
 

9. Uczestnik  akceptuje  program  przygotowany  przez Organizatora i tym samym bierze 
udział we wszystkich założeniach i zajęciach programowych chyba, że zostało to ustalone 
inaczej. 

10.  Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania się w trakcie Obozu wszelkim wskazówkom i 
zaleceniom kadry/przedstawicieli Organizatora – Wychowawcom/Trenerom. 

11.  Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących 
organizacji, bezpieczeństwa i udziału w Obozie. 

12.  Uczestnik zobowiązuje się zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste takie jak np. torbę 
podręczną lub plecak, dodatkowe ubrania treningowe, buty do gry, kurtkę przeciwdeszczową, 

strój kąpielowy i ręcznik, klapki, itp. i inne zgodnie z zaleceniem organizatora. 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1.  Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na fotografowanie Uczestnika w trakcie trwania Obozu oraz na 

nieodpłatne wykorzystywanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu i 

udostępnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach oraz filmach w celach 

marketingowych, pod warunkiem, że został on utrwalony w związku z Obozem lub jego tematyką. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania rzeczonego wizerunku w ramach 

prowadzonej przez niego działalności, a w szczególności w materiałach promocyjnych na łamach 

stron internetowych, portali społecznościowych, serwisów, jak również publikacji wydawanych 

drukiem. 
 

W przypadku braku zgody Rodzic/Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie 

w formie pisemnej przed rozpoczęciem Obozu. 
 
 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Postanowienia niniejszego dokumentu wchodzą w życie w momencie zawarcia pisemnego 
porozumienia między Organizatorem a Rodzicem/Opiekunem. 

2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego dokumentu okazało się nieważne, 

postanowienie takie zostanie usunięte, o czym strony zainteresowane zostaną niezwłocznie 

poinformowane i pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia. Pozostałe 

postanowienia będą nadal wiążące dla Uczestnika i/lub Rodzica/Opiekuna. 

3. O  wszelkich zmianach w niniejszych postanowieniach Organizator zobowiązuje się 
poinformować strony zainteresowane w trybie natychmiastowym od momentu ich 
wprowadzenia. 

4. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami, powstałe w skutek 

zawarcia stosunku prawnego na podstawie niniejszego dokumentu, będą rozstrzygane w 

trybie polubownym. Strony zobowiązują się dążyć w dobrej wierze do zakończenia wszelkich 

sporów za pomocą ugody, uwzględniając jednak cel tej Umowy z równym poszanowaniem 

interesów. Jeżeli zakończenie sporu na tych zasadach okaże się nie możliwe, będzie on 
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rozstrzygnięty przez właściwy sąd, z siedzibą właściwą dla siedziby prowadzenia działalności 

Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego dokumentu mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 
 

Akceptacja postanowień niniejszego dokumentu jest równoznaczna z zapoznaniem i 

zrozumieniem jego treści, znajomością skutków prawnych z niego wynikających, a także 

zobowiązaniem się Uczestnika i/lub Rodzica / Opiekuna do przestrzegania zawartych w nim 

regulacji, zasad i zobowiązań. 
 
 
 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym 

dokumencie, które rozumiem, przyjmuję do wiadomości i akceptuję: 
 

 
 

Imię i Nazwisko Uczestnika: 
 
 
 
 

Imię i Nazwisko Rodzica/Opiekuna (czytelnie): 
 
 
 
 

 
Podpis Rodzica/Opiekuna: 

 
 
 
 
 

Warszawa, dn. 
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