UMOWA O UCZESTNICTWO W OBOZIE SPORTOWYM
Zawarta dnia …………………roku, pomiędzy:

Organizator

Football Trial z siedzibą w Kielcach

Adres

ul.Daleka 3/15, 25-319 Kielce

Telefon

+48793377887

E-mail

n.kwiecien@footballtrial.pl - proszę wysyłać skan umowy na ten adres

NIP / REGON / KRS

6572914655 / 0000515693/ 260780574

Reprezentowana przez Rafała Kwiecień – Prezesa Zarządu

Uzupełnia opiekun prawny uczestnika lub pełnoletni uczestnik
Opiekun prawny uczestnika
Adres
Numer dowodu osobistego
PESEL
Adres e-mail

Uczestnik
Adres
Data urodzenia i miejsce
urodzenia
PESEL
Numer rachunku Organizatora

05 2530 0008 2004 1268 5150 0001

W przypadku wybrania naszego transportu:
Wyrażam zgodę na przejazd mojego dziecka, którego dane podałem wyżej na przejazd
samochodem użytym do organizacji transportu przez Football Trial, na trasie
………………………………………………....(Uzupełnia opiekun lub pełnoletni
uczestnik) i z powrotem w związku z organizacją obozu sportowego organizowanego przez
Football Trial.
Oświadczam, że w przypadku jakiegokolwiek incydentu mającego miejsce
podczas przejazdu będę dochodził odszkodowania jedynie z tytułu OC samochodu użytego
do transportu oraz z tytułu ubezpieczenia dziecka podczas obozu piłkarskiego .

Podpis opiekuna prawnego
uczestnika lub pełnoletniego
uczestnika

§ 1.
Jeżeli w treści niniejszej Umowy użyto słowa pisanego z dużej litery, słowu temu nadaje się znaczenie zgodne z §1
Regulaminu stanowiącego integralną część niniejszej Umowy.
§ 2.
1.

Przedmiotem umowy jest wzięcie udziału przez Uczestnika w organizowanym przez Organizatora Obozie w
………..……………………… w dniach od …………………..…………..……. do …………………………..….……..

2.

Szczegółowe informacje dotyczące Obozu są zawarte na stronie internetowej www.obozypilkarskie.prolub
www.keepermania.pl, dostępnych dla Opiekuna przed zawarciem Umowy

3.

Opiekun oświadcza, że przekażę Organizatorowi Kartę Kwalifikacyjną przed rozpoczęciem obozu

4.

Organizator oświadcza, że zakwalifikuje Uczestnika na Wypoczynek jeżeli ten dostarczy uzupełnioną kartę
kwalifikacyjną oraz wniesie wszystkie opłaty.
§ 3.

1.

Opiekun oświadcza, iż jest opiekunem prawnym i osobą uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Uczestnika,
sprawuje pieczę nad Uczestnikiem, a jego prawo nie zostało w żaden sposób ograniczone lub wyłączone.

2.

Opiekun wyraża zgodę na udział Uczestnika w Obozie i oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek przeciwskazania
zdrowotne oraz wychowawcze do udziału Uczestnika w Obozie.

3.

Opiekun oświadcza, że przekazał Organizatorowi wszystkie informacje dotyczące zdrowia dziecka oraz poinformował
pisemnie Organizatora o ewentualnych przeciwskazaniach treningowych.

4.

Opiekun oświadcza, że ma świadomość, że Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wszystkich regulaminów
obowiązujących na obozie oraz poleceń kadry, w tym Kierownika wypoczynku, wychowawców i instruktorów.

5.

Opiekun oświadcza, że pokryje wszelkie szkody materialne, spowodowane bądź zawinione przez Uczestnika w czasie
trwania Obozu.
§ 4.

1.

Organizator zobowiązuje się zapewnić organizację Obozu na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie
oraz na stronie 
www.obozypilkarskie.prolub 
www.keepermania.pli w Regulaminie
https://obozypilkarskie.pro/regulamin/dla osoby wskazanej przez Opiekuna, tj. Uczestnika, za wynagrodzeniem, w
postaci Zaliczki i Opłaty za Obóz.

2.

Organizator zapewnia odzież dla Uczestnika w postaci 2 koszulek i spodenek, wykorzystywanych podczas sparingów.
§ 5.

1.

Opiekun zobowiązuje się uiścić zaliczkę w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2.

Opiekun zobowiązuje się uiścić Opłatę za Obóz nie później, niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia Obozu.

3.

Wszelkie płatności związane z Umową realizowane będą przez Opiekuna w formie przelewu bankowego wyłącznie na
konto wskazane przez Organizatora. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, nr rezerwacji oraz
dopisek Keepermania - w przypadku bramkarzy i Obozy Piłkarskie PRO w przypadku piłkarzy. Np Jan Kowalski 1234
Keepermania lub Jan Kowalski 4321 Obozy Piłkarskie PRO. Nr rezerwacji jest dostępny w e-mail otrzymanym po
rezerwacji miejsca.

4.

Numer rachunku Organizatora to: 05 2530 0008 2004 1268 5150 0001

5.

Organizator ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany rachunku do dokonywania wpłat. W razie zmiany numerów
rachunków Organizator poinformuje Opiekuna za pomocą poczty elektronicznej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
§ 6.

1.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2.

Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania przez Strony.

3.

Opiekun oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy zostały mu przekazane Standardowy Formularz
Informacyjny i Informacja o Obozie.

4.

Opiekun oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Obozach Regulaminem,
Informacją o Obozie oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym stanowiącymi, integralną część umowy. Ponadto
opiekun lub pełnoletni uczestnika akceptuję treść powyżej wymienionych załączników oraz umowy.

Załączniki:
1.

Ogólne Warunki Uczestnika w Obozach Sportowych oraz regulamin obozu https://obozypilkarskie.pro/regulamin/

2.

Informacja o Obozie dostępne na stronie www.keepermania.pllub www.obozypilkarskie.pro

3.

Karta Kwalifikacyjna którą należy uzupełnić i zabrać ze sobą na obóz
https://obozypilkarskie.pro/dopobrania/kartakwalifikacyjna.pdf

/ Podpis Opiekuna /

/ Podpis Organizatora /

