
Regulamin zgrupowania sportowego zimowego
Sędziszów 2021

§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Organizatorem zgrupowania sportowego jest Klub Sportowy „Wesoła”, z siedzibą 05-077 Warszawa-Wesoła, 
ul. Borkowska 1.

2. Warunkiem uczestnictwa w zgrupowaniu sportowym jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego 
Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik - w zgrupowaniu sportowym Sędziszów 2021 mogą uczestniczyć członkowie Klubu Sportowego 
„Wesoła” - będący zawodnikami trenującymi w sekcji piłki nożnej KS Wesoła.

§2
PODSTAWOWE INFORMACJE

4. Zgrupowanie  sportowe  w  Sędziszowie  jest  zorganizowane  w  celu  przygotowania  zawodników  do
współzawodnictwa sportowego zgodnie z uchwałą PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

5. Terminy – zgrupowanie sportowe organizowane jest w dwóch turnusach:
a. turnus I: 29 grudnia 2020 – 4 stycznia 2021 – zawodnicy z drużyn/grup 2009, 2012
b. turnus II: 4 stycznia 2021 – 10 stycznia 2021 – zawodnicy z drużyn/grup 2008, 2010A, 2010B, 2011

6. Zakwaterowanie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w pokojach z łazienkami oraz całodzienne 
wyżywienie na miejscu trzy posiłki dziennie z dokładkami oraz deser.

7. Zajęcia sportowe: OSiR Sędziszów.
8. Cena zgrupowania sportowego: 1100zł (tysiąc sto złotych)

§3
POTWIERDZENIE UDZIAŁU i WARUNKI PŁATNOŚCI

9. Potwierdzenia  udziału Uczestnika  w  zgrupowaniu  sportowego  może  dokonać  Rodzic  lub  jego  Opiekun
prawny, w tym celu należy:
a. dokonać wpłaty zadatku w wysokości 400 zł (czterysta złotych) do dnia 23 grudnia 2020r na konto bankowe

podane w pkt 10c regulaminu.
b. w przypadku zbyt małej liczby chętnych do wyjazdu z danej grupy treningowej, organizator może odwołać

wyjazd danej grupy (po upływie terminu zgłoszeń – pkt  9a), a chętnym zawodnikom organizator może
zaproponować wyjazd z grupą starszą (za zgodą trenera starszej grupy i w ramach wolnych miejsc) lub
dokonać zwrotu kwoty zadatku.

c. w  wyjątkowych  przypadkach  gdy  liczba  chętnych  zawodników  przekroczy  liczbę  dostępnych  miejsc,
organizator ma prawo wyboru uczestników kierując się kryterium terminu wpłaty zadatku oraz kryteriami
sportowymi w wyniku konsultacji z trenerami chętnych zawodników.

10. Warunki płatności za zgrupowanie sportowe: 
a. Zadatek, o którym mowa w pkt 9a regulaminu nie podlega zwrotowi (za wyjątkiem 9b i 9c).
b. Wpłata pozostałej kwoty 700zł (siedemset złotych) następuje do dn. 30 grudnia 2020, ale nie później niż w

dniu wyjazdu
c. Wpłaty dokonywane są na specjalne konto bankowe 39 2490 0005 0000 4600 7224 5033
d. Brak  wpłaty  w  określonych  powyżej  terminach  -  z  przyczyn  leżących  po stronie  Uczestnika  i/lub  jego

rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego powodu - powoduje wycofanie zgłoszenia
Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego zadatku. 

e. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w zgrupowaniu sportowym
- Rodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa w zgrupowaniu e-
mailem na adres kswesola@kswesola.pl. W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już
wpłat z zastrzeżeniem: 
 rezygnacja  na  więcej  niż  7  dni  od  daty  rozpoczęcia  zgrupowania  –  zwrot  dokonanych  wpłat  za

potrąceniem zadatku.
 rezygnacja na mniej niż 7 dni od daty rozpoczęcia zgrupowania – zwrot za potrąceniem 70% ceny

zgrupowania. 
f. Podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zgrupowania, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa
z  powodów niezależnych  od  Organizatora.  W przypadku  całkowitego  odwołania  zgrupowania  Organizator
zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat. 

12. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń np. w przypadku
spóźnienia  się  na  zgrupowanie,  skrócenia  pobytu,  rezygnacji  z  wybranych  zajęć  przewidzianych  przez
program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na zgrupowaniu. 

§4
ORGANIZATOR

13. Organizator  odpowiada  za  zdrowie  oraz  bezpieczeństwo  Uczestnika  w  czasie  trwania  zgrupowania
sportowego. 

14. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami.
15. Organizator informuje, że zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej zgrupowanie sportowe nie

leży w kompetencji MEN (nie jest wypoczynkiem podlegającym zgłoszeniu do kuratorium).



16. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu zbiórki przed wyjazdem – do 
czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
a. Jeśli Rodzic dostarcza dziecko samodzielnie na zgrupowanie, to odpowiedzialność Organizatora rozpoczyna
się od momentu przekazania dziecka trenerowi.

17. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu zgrupowania sportowego wynikłe z przyczyn niezależnych:
warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji. 

18. Organizator odpowiada za rzetelną realizacją programu zgrupowania sportowego. 
19. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy osobiste Uczestnika.
20. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje do treningów.

§5
UCZESTNIK oraz RODZIC/OPIEKUN PRAWNY

21. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę
Uczestnika  Zgrupowania  sportowego  oraz  podpisany  niniejszy  regulamin  najpóźniej  na  zbiórce  przed
wyjazdem.

22. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania wszystkich ważnych
informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika. 

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

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w
Karcie Zgłoszenia Uczestnika

25. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika zgrupowania sportowego z miejsca zbiórki: parking przy
Szkole Podstawowej Nr 385, ul. Klimatyczna 1 (Warszawa, dzielnica Wesoła). 

26. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie zgrupowania sportowego aktualnej legitymacji  szkolnej
oraz aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na udział w treningach i zawodach piłki nożnej.

27. Uczestnik  zgrupowania  sportowego  zobowiązany  jest  zabrać  ze  sobą  niezbędne  rzeczy  treningowe  oraz
osobiste (według listy pomocniczej podanej na stronie internetowej www.kswesola.pl). 

28. Uczestnik  zobowiązany  jest  w  trakcie  zgrupowania  sportowego  do  podporządkowania  się  wszelkim
wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora – trenerom.

29. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia
i bezpieczeństwa na zgrupowaniu sportowym. 

30. Uczestnik zgrupowania jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju. 
31. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy Trenera opuszczać miejsca zgrupowania sportowego

(hotelu, hali sportowej, boiska). 
32. Na zgrupowanie sportowe nie wolno zabierać sprzętu elektronicznego (telefony, konsole, tablety, itp). Kontakt z

Uczestnikiem jest możliwy przez Trenerów.
33. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na

zgrupowaniu sportowym, Organizator może zdecydować o usunięciu Uczestnika ze zgrupowania sportowego.
Wszelkie koszty związane z taką sytuacją ponosi Rodzic/Opiekun prawny.

34. Na  zgrupowaniu  sportowym  obowiązuje  zakaz  palenia  papierosów,  spożywania  alkoholu  oraz  zażywania
środków odurzających lub zastępczych. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie
Uczestnika ze zgrupowania sportowego i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.

35. Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  wszystkich  zaleceń  związanych  z  przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania  się  koronawirusa  w  szczególności  do  zasłaniania  nosa  i  ust w  trakcie  podróży  i
przemieszczania się, w przestrzeniach publicznych oraz w miejscach wspólnych (nie dotyczy zajęć sportowych
oraz własnych pokojów), dezynfekowania rąk, utrzymywania zalecanego dystansu.

36. Podpisanie oświadczenia uczestnika – dotyczącego stanu zdrowia w związku z COVID-19.
§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH oraz PRAWA DO WIZERUNKU
37. Administratorem  danych  osobowych  Uczestników  i  ich  rodziców/opiekunów  prawnych  jest  Klub  Sportowy

Wesoła  z  siedzibą  w  Warszawie  –  Wesołej,  ul.  Borkowska  1.  Pełnoletniemu  Uczestnikowi  oraz
Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych przez nich danych osobowych
oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub usuwania. 

38. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do nieodpłatnego wykorzystywania  wizerunku  Uczestnika zgrupowania
sportowego  na  stronach  internetowych  pod  warunkiem,  że  wizerunek  został  utrwalony  w  związku  ze
zgrupowaniem, w którym uczestniczył Uczestnik. 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści,
znajomością  skutków  prawnych  z  nich  wynikających,  a  także  z  zobowiązaniem  się  Uczestnika  oraz  jego
rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które 
przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję
 

Imię i nazwisko Uczestnika ..........................................................................................

Imię  i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego ................................................

Data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ....................................


