Ludowy Klub Sportowy „Start” Pruszcz
ul. Sportowa 8, 86-120 Pruszcz
WINTER FOOTBALL CAMP 2022

Regulamin
Regulamin uczestnictwa w ramach zajęć sportowych „Winter Football Camp 2022”
obowiązuje wszystkie osoby zwane dalej „Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach
organizowanych przez Ludowy Klub Sportowy „Start” Pruszcz zwany dalej
„Organizatorem”.
Miejsce zajęć: Hala Widowiskowo-Sportowa w Pruszczu
Termin zajęć: 17.01 – 21.01.2022r.
Czas trwania zajęć: 60 minut ćwiczeń w grupie wiekowej
Uczestnictwo:
a) Uczestnicy podzieleni zostaną na 3 grupy ze względu na wiek tzn. Trampkarz
2007/8, (1) Młodzik 2009/10, (2) Orlik 2011/12 i młodsi (3)
b) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia
zajęć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach
c) Każdy Uczestnik przychodzi na zajęcia przebrany w strój sportowy.
d) W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które mają wyraźne przeciwskazania
lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym
e) W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik
zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym prowadzącego
zajęcia
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa
dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń
sportowych
g) W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika, w tym zachowaniu zagrażającego
życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu swojemu i innych Uczestników lub zachowania
utrudniającego i dezorganizującemu prowadzenie zajęć, prowadzący ma prawo
wykluczyć udział Uczestnika w zajęciach
h) Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan udostępnianego sprzętu sportowego
oraz dbałość o miejsce treningowe. Za wszelkie szkody powstałe z winy
Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób
małoletnich jego rodzice lub opiekun prawny
i) Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć w trakcie trwania zajęć sportowych
i wykorzystania ich w materiałach promocyjnych
j) Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny
k) Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 100zł (słownie: sto złotych)
5. Postanowienia końcowe:
a) Wszystkie kwestie sporne nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
c) Organizator każdorazowo poinformuje uczestników o zmianie Regulaminu
umieszczając jego wersję na stronie www.goksirpruszcz.com
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