
Regulamin obozu HOOP CAMP

1. Organizatorem obozów Hoop Camp jest Firma NORBASKET Norbert Kulon z
siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Zaporoskiej 66/63, 53-416 Wrocław, NIP:
8992726832, zwanym dalej ‘Organizatorem’.

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie zgody przez Rodzica/Opiekuna
prawnego na postanowienia niniejszego Regulaminu. ‘Uczestnik’ obozu nie będzie
mógł wziąć udziału w obozie bez poprawnie podpisanego regulaminu przez Rodzica
lub Opiekuna prawnego.

3. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.

4. Camp, zgodnie z wymogami formalnymi, podlega zgłoszeniu do kuratorium
oświaty.

5. W Campie uczestniczyć mogą koszykarze i koszykarki zakwalifikowani podczas
rekrutacji prowadzonej przez stronę www.hoopcamp.pl.

6. Warunkiem uczestnictwa w Campie są:
a) Złożenie Karty Kwalifikacyjnej,
b) Złożenie oświadczenia o przysługującym Uczestnikowi prawie do świadczeń
opieki zdrowotnej,
c) Złożenie aktualnej karty zdrowia sportowca lub zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w treningach koszykarskich
(ważnego 6 miesięcy od daty wystawienia). Kartę zdrowia lub zaświadczenie
lekarskie Uczestnik przedłoży organizatorowi w oryginale lub w formie kopii,
potwierdzonej oryginalną pieczęcią i podpisem przedstawiciela klubu sportowego lub
lekarza, najpóźniej w dniu przyjazdu na Camp. Uczestnik bez ważnej karty zdrowia
sportowca lub ważnego zaświadczenia lekarskiego, nie zostanie dopuszczony do
udziału w treningach.

7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z
niezgodnych z prawdą lub niekompletnych informacji podanej w którymkolwiek z
wyżej wymienionych dokumentów (6a, 6b, 6c).

8. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe Organizatora, wskazane w
potwierdzeniu rezerwacji wysłanej na adres e-mail znajdujący się w zgłoszeniu.
Pobierany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł, który jest warunkiem
potwierdzenia uczestnictwa w obozie. W przypadku udokumentowanej kontuzji,
choroby czy innych zdarzeń losowych zadatek zostanie zwrócony do 7 dni
roboczych. Wszelkie dokumenty Rodzice lub Opiekunowie prawni powinni przekazać
informacje na biuro@hoopcamp.pl. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu
niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika np.w przypadku spóźnienia się na
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obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez
program, rezygnacji z posiłków lub treningów przewidzianych na obozie.

9. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania Campu,
tj. od momentu jego przyjazdu na Camp i zgłoszenia do kadry wychowawczej do
momentu zakończenia Campu. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę
wychowawców, kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo dokumentami
oraz profesjonalną kadrę trenerską.

10. Organizator zapewnia Uczestnikowi ubezpieczenie od NNW o wysokości sumy
ubezpieczeniowej 10 000 zł.

11. Organizator zapewnia Uczestnikowi zakwaterowanie na terenie ośrodka wraz z
wyżywieniem (obiady, śniadania i kolacje), a także dostęp do zaplecza sportowego
(hali, boiska zewnętrznego) należących do OSIR w Obornikach Śląskich.

12. Organizator zapewnia Uczestnikom napoje w czasie treningów.

13. Uczestnik ma obowiązek zgłaszać wszystkie dolegliwości i problemy zdrowotne
trenerom przed treningiem.

14. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom trenera; bez jego
zgody nie może oddalać się z miejsca zakwaterowania i prowadzenia zajęć.

15. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i regulaminów
obowiązujących na terenie ośrodka zakwaterowania, obiektu prowadzenia zajęć
sportowych lub rekreacyjnych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

16. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania powierzonego mu sprzętu
sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem i z jego poszanowaniem. Za szkody
materialne spowodowane przez Uczestnika odpowiadają Uczestnik lub
Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika.

17. Podczas trwania Campu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.

18. Naruszenie postanowień punktów 14-17 niniejszego regulaminu - w sytuacjach
szczególnych, jak stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego lub innych
Uczestników - skutkować może usunięciem z Campu (bez zwrotu kosztów
poniesionych na niewykorzystaną część szkolenia). W takim przypadku
Rodzic/Opiekun Uczestnika zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania go z
miejsca zakwaterowania.

19. Spożywanie odżywek i innych suplementów diety wymaga uprzedniego
uzgodnienia z trenerem.



20. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania w czasie obozu ważnej legitymacji
szkolnej.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone mienie
Uczestnika.

22. Uczestnik pozostaje pod nadzorem organizatora w miejscu i czasie trwania
Campu.

23. Organizator nie odpowiada za skutki zdarzeń wynikłych w drodze na Camp lub w
drodze powrotnej. Transport na i z Campu zapewnia Rodzic lub Opiekun Uczestnika;
Uczestnik pełnoletni dojeżdża na Camp we własnym zakresie.

24. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty
wynikające z opóźnionego odbioru Uczestnika z obozu.

25. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika pokrywają wszelkie dodatkowe koszty
wynikające z wcześniejszego przyjazdu dziecka na obóz.

26. W przypadku odbioru Uczestnika przez osobę inną niż Rodzic/Opiekun prawny,
wymagane jest wcześniejsze poinformowanie trenerów telefonicznie lub mailowo.

27. Rejestracja dźwięków, fotografowanie i filmowanie treningów dopuszczalne jest
wyłącznie za zgodą Organizatora.

28. Administratorem danych osobowych Uczestników, ich Rodziców/Opiekunów
Prawnych jest Organizator HOOP CAMPU. Pełnoletniemu Uczestnikowi oraz
Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych
przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania lub
usuwania. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy,
Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego
dla miejsca siedziby Wykonawcy (NORBASKET Norbert Kulon).

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z

„Regulaminem organizacyjnym Campu” i akceptuję jego postanowienia i
zgłaszam udział w Campie.

Data Podpis Rodzica / Opiekuna prawnego Podpis

…………………..            …………………………………………........            ……………



ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku Uczestnika:

………………………………………………………………………………………………

podczas Campu organizowanego przez HOOP CAMP.

Tym samym zgadzam się na wykorzystywanie wizerunku w materiałach
promocyjnych i informacyjnych, w szczególności na umieszczanie zdjęć / filmów na

stronie internetowej, w serwisach społecznościowych, folderach, ogłoszeniach i
plakatach, a także prasie, czy telewizji, pod warunkiem, że wizerunek został

utrwalony w związku z obozem, w którym uczestniczył Uczestnik.

Jednocześnie wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb HOOP CAMP.

Podstawa prawna:

1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922).

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity:
Dz. U. 2017r. poz. 880).

………………………………………………………………………………….

(podpis Uczestnika lub Rodzica /
Opiekuna

prawnego osoby niepełnoletniej)


