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Dodatkowe atrakcje: Zapewniamy:

Gry zespołowe
Gry świata
Sportowe igrzyska
Centrum rozrywki:
piłkarzyki, kręgle,
tenis stołowy, bilard
Zajęcia kreatywne
Wycieczki
Agroturystyka
Ognisko
Dyskoteka 



KOSZT 1750 ZŁ
10.04.2018



REGULAMIN
LETNIA AKADEMIA COMPLEXSPORTS 2017
TRIATHLON KIDS FUN CAMP – Olsztyn Hotel MANOR 25.06-04.07.2018
 
1. Oferta obozu sportowego organizowanego przez �rmę Complexsports skierowana jest do dzieci w wieku 6 – 15 lat.  
2. Warunkiem wzięcia udziału w obozie sportowym w Olsztynie w terminie 25.06.- 04.07.2018 r.  jest:  
- wysłanie zgłoszenia: imię i nazwisko oraz PESEL dziecka –  na adres e-mail: info@complexsports.pl  
- wpłacenie zadatku w wysokości 500 zł do 10.04.2018 r.  oraz wpłacenie pozostałej kwoty najpóźniej do dnia 25.05.2017 r.
- koszt udziału dziecka w obozie sportowym wynosi 1750zł  
- zadatek w wysokości 500 zł nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zwrotu zadatku w uzasadnionych przypadkach, po zapewnieniu innej osoby na swoje miejsce.  
- wypełnienie karty uczestnika, otrzymanej w mailu i dostarczenie jej wraz z podpisanym  regulaminem  najpóźniej w pierwszym dniu turnusu.  
- liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie zadatku/pełnej kwoty  w wyznaczonym terminie.  
3. Każdy uczestnik obozu sportowego ma prawo do szacunku, tolerancji i życzliwości.  
4. Uczestnik obozu sportowego jest zobowiązany do:  
- wypełniania poleceń instruktora, trenera i opiekunów 
- przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zaplanowanych w ciągu dnia zajęć 
- przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek 
5. Podczas obozu sportowego obowiązuje posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, dostosowanego do rodzaju zajęć, pogody i warunków terenowych.  
6. Program obozu nie przewiduje korzystania z własnego sprzętu elektronicznego (smartphone, laptop, tablet itp.). 
Uczestnik może korzystać z przywiezionego sprzętu elektronicznego tylko w godzinach wyznaczonych przez trenerów. Za sprzęt elektroniczny uczestników organiza-
tor nie odpowiada.  
7. Za szkody spowodowane przez uczestników obozu odpowiedzialność �nansową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  
8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas obozu sportowego oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych 
przez innych uczestników. 
9. Samowolne oddalanie się od opiekuna, niezdyscyplinowanie, nie przestrzeganie regulaminu, będzie karane upomnieniem a w ostateczności wykluczeniem uczestni-
ka z udziału w obozie sportowym.  
10. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłaszać trenerowi, wychowawcy lub kierownikowi obozu. Dopuszcza się zażywanie leków osobistych, po 
wcześniejszym zgłoszeniu oraz w oparciu o oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych.  
11. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu w trakcie trwania wypoczynku z przyczyn niezależnych od organizatora.  
12. Przyjmuję do wiadomości, że warunkiem uczestnictwa w obozie sportowym organizowanym przez �rmę Complexsports jest przestrzeganie niniejszego regulami-
nu. 

…………………………………………………………
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego


