
Karta zgłoszenia  
  

Prosimy wypełnić drukowanymi literami wyraźnie!  
  
Obóz szkoleniowy dla dziewcząt i chłopców w wieku 13–16 lat  
trenujących piłkę ręczną w Dąbrowie Tarnowskiej 
06–16 lipca 2014 r. 
Organizowany przez Małopolski Związek Piłki Ręcznej  
 
 
Nazwisko i imię:  
  
Data i miejsce urodzenia:  
  
Adres domowy:  
kod pocztowy i miejscowość:  
ulica, nr domu:  
tel.dom:  
tel. kom:  
email (szczególnie wyraźnie):  
pesel (obowiązkowo):  
  
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz, że dziecko nie 
posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.  
  
 
 
 

………………………………… 
Podpis Organizatora obozu 

…………......   ................................ 
Data i podpis rodzica lub opiekuna 

 
 

Warunki uczestnictwa w obozie 

1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie rodzic lub opiekun prawny powinien zapoznać 
się z niniejszymi warunkami uczestnictwa.  

2. Wypełniona i podpisana "karta zgłoszenia" wraz z niniejszymi WARUNKAMI 
UCZESTNICTWA W OBOZIE jest umową pomiędzy MZPR, zwanym dalej 
organizatorem, a podpisanym na niej rodzicem lub opiekunem prawnym zwanym 
dalej uczestnikiem. 

3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu zaliczki 700zł, 
e-mailowym zgłoszeniu oraz przysłaniu karty zgłoszenia. Pozostała część kwoty 
powinna być dopłacona do dnia 10.06.2014 r. Nie dokonanie w ustalonym terminie 
wpłaty skutkuje skreśleniem uczestnika ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji 
z winy uczestnika.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania obozu jeżeli do dnia 10.05.2014 r. 
nie zadeklaruje w nim udziału minimum 30 osób. Wpłacone pieniądze zostaną 
zwrócone.  

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od 
niego niezależnych. Uczestnik obozu zawiadomiony o powyższych zmianach 
powinien niezwłocznie powiadomić organizatora obozu, czy przyjmuje proponowaną 
zmianę umowy lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich 
wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.  

6. Uczestnik obozu powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach 
specjalnych, (np. przeciwskazaniach zdrowotnych, konieczności podawania leków 
itp.) najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz. Po ustaleniu przez obie strony wymagań 
specjalnych organizator i uczestnik obozu powinni wyrazić zgodę na piśmie.  

7. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody 
wyrządzone z winy uczestnika.  

8. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega 
możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.  

9. Nie wykorzystanie przez uczestnika obozu z powodu choroby lub innych przyczyn 
leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić 
podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za nie 
wykorzystane świadczenia.  

10. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za 
datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora. 

11. Koszty rezygnacji z obozu:  
a. do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest zaliczka w kwocie 700 zł, 
b. przy rezygnacji krótszej niż 14 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.  

12. Uczestnik obozu ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z udziału w obozie, we własnym zakresie i wybranej przez siebie firmie 
ubezpieczeniowej.  

13. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie uczestnik obozu może przenieść 
uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału, nie później niż 7 dni przed 
rozpoczęciem obozu.   


