§uFBN

oBÓZ RABKA ZDRÓJ 2022
oboz@footballowo.pl
tel. 791 839 988

eryłrfuŃ
UMoWA o UDzlAŁ W oBozlE 5PoRToWYM

Footballowo, ul, oleska 97El4,
oRGAN|ZAToR: Stowarzyszenie działające pod nazwą

do doręczeń w ramach procedury
45_2?żopole, NlP:7543236319, REGoN:384212865, adres
związanych z uczestnictwem w obozie
rejestracyjnei oraz wykonywania praw i obowiązków

INFORMACJE ORGANIZATORA:

OBOZU:

29-a1'.żaż2 r, -o5.a2.2o2'ż
Dom Wczasowy,,Ela" w Rabce Zdrój
M|EJSCE ZAKWATEROWANIA:
Obóz sportowo - rekreacyjny
FORMA WYPOCZYNKU:
Autokar Opole - Rabka Zdrój- Opole
TRANSpoRTU:

TERMIN

śnooer

1.499,00 zł

WYNAGRoDZENIEzTYTuŁUUDzlAŁUWoBozlESPoRToWYM:
TERMINY

WPŁAT: Zaliczka:

rata:
tlt rata:

ll

799,00 zł _ w dniu rejestracii uczestnika
400,00 zł do dnia 15listopadażOżLr,
300,00 zł do dnia 15 grudnia 2O2Lr,

NRRACHUNKUBANKOWEGO:12t60014621886371200000004
_ uczestnika obozu spońowego, w pełni umożliwia mu
oświadczam, że stan zdrowia dziecka
mogłyby stanowić
nie cierpi na schorzenia ani urazy, które
udział w obozie sportowym, dziecko
przeciwwskazania do
nie istnieją również Żadne inne
zdrowia,
lub
jego
życia
dla
zagrożenie
udziału dziecka w obozie sportowym,

mogą pomóc
znane mi informacje o dziecku, które
oświadczam, że podałem(_am) wszystkie
w placówce wypoczynku, Równocześnie
w zapewnieniu opieki w czasie pobytu dziecka
ucze§tnictwa
przyjmuję do wiadomości i stosowania warunki
akceptuję program imprezy oraz

woboziesportowymorazRegulaminobozu,którychtreśćjestmiznana.
jednym dla każdej
jednobrzmiących egzemplarzach, po
dwóch
w
sporządzono
Umowę
§towarzyszenie,,Footballowo"'

ze stron.
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oboz@footballowo.pl
tel. 791 839 988

WARUNKI UCZESTN|CTWA W OBOZ|E SPORTOWYM
Footballowo {Dalej: ,,Umowa"} następuje
Zawarcie UmowY o udział w obozie sportowym ze stowarzyszeniem
w obozie §PortowYm (Dalej: "obór")
udziału
formularza zgłoszenia
z chwilą wypełnienia przez rodzica/opiekuna Uczestnika
w systemie, Zaznacza
jego

1.

i zatwierdzenia tego formular

za pfzetwypełniającego w sposób prowadzący

do

zarejestrowania

się,żeintegralnączęściąUmowyjestofeńa,ninielsze.Y.'.:"kli:,j":'y."wobozie§pońowym,kartakwalifikacYjna
epidemiologicznego' Regulamin obozu
uwzględniające stan zagrożenia
uczestnika wypoczynku, zasady bezpieczeństwa
dziecka,
zdrowia
i oświadczenieo stanie

Ż.Rodzic/opiekunUczestnikajestzobowiązanydozałączenia.do'formularzazgłoszeniowegodowoduwpłaty
wynagrodzeniaztytułuudziałuwoboziewwysotosciiwierminie.ynikającychzUmowy,zzistrzeżeniempkt4i5niniejszych
Warunków.
doręczyć
obozu i kańę kwatifikacyjną wypoczynku, należy
wypelnione i podpisane dokumenty, tj_ Regulamin
piłki Nożnej przy ul, Damrota 6 w opolu
Związku
opolskiego

3.

(oryginały) stowarzy'zeniu Footballowo w sekretaria-cie

Wterminie7dnioddatyzarejestrowaniaformularzazgłoszeniowe8oWsystemie.

4.Rodzic/opiekunzobowiązanyjestdokonaćnależnychopłatWterminieokreślonymwUmowienarachunekbankowy
pnypadku gdyby udziat Uczestnika w obozie został
1462 1886 3712 00o0 0004, W
Stowarzyszenia Footballowo nrl 12 1600

zgłoszonypodniu,,ro."ńJ.'ffiestzobowiązanydodokon.niawpłatyuwzględniającej
Zaliczkę,llratęiewentualnielllratę,wzależnościodterminudokonaniazgłoszenia.

w terminach
5.StowarzyszeniuFootballowoprzysługujeodrodzica/opiekunaUczestnikawynagrodzenieztytułuudziałuwobozie
udziału w obozie ,po|.tó*yfn na|eży dokonać

wynagrodzeni. . tytrłu
spońowym w kwocie 1,499,oo zł, Wpłaty
określonych w Umowie, tj:

_
-

wysokości 799,00 zl-w dniu zgłoszenia/rejestracji
15 listopada 2021 r,
ll rata w wysokości 400,00 zł - do dnia
15 grudnia 2021 r,
lll rata w wysokości 300,00 zł - do dnia
Zaliczka w

Uczestnika

-rort.ni"
6.Wprzypadkuzawarciaprzezrodzica/opiekunaUczestnikaze.StowarzyszeniemFootballowoUmowYoudział
rezerwacyjna zostanie
obciąźony opłatą rezerwacyjną. opłata

w obozie

rodzic/opiekun uczestnika
z udziału
Footballowo w prJypadku reiygńacji rodzica/opiekuna
'portowym
i będzie stanowiła własnośćstowarzyszenia

zatrzymana

wobozie.Rezygnacjaprzezrodzica/opiekunarud,,iałuwobozie,nou"na,tąpiewyłączniewformiepisemnejpodrygorem
Footballowo w sekretariacie
złożone bezpośrednio''towarzyszeniu
przy czym oświadczenie *inno .ostać
rezygnacJl
na wypadek

nieważności,
piłki Nożnej przy ul.
opolskiego Związku

o,*,ot,li *, óporu, o wysokościopłaĘ rezerwacyinejuczestnika rezygnującego
ponoszonych p,rzez rodzicalopiekuna
z udziału w obozie, ,i tor*..'r.,
Związku Piłki Nożnej PrzY

rodzica/opiekuna uczestnika
o rezygnacii w sekretariacie .Polskiego
złożenia
z udziału w obozie, deryduje data
dyspozycji stowarzyszenta
"ś*i";;r;;;
w wyniku rezygnacji uczestnika pozostaje do
z udziału w obozie' tj'
ul. Damrota 6 w opolu. Miejsce zwolnione
Uczestnika.
i"rie*.ll ,oorrc"/opi"tuna
rezerwaryjnej
opłaty
Wysokość
Footballowo.
.na,up.J"r
z udziału w obozie wYnosi:
roóiiritopiekuna Uczestnika rezygnującego
wysokośćkosztów
datY rozPoczęcia
W terminie PoWYŻej 45 dni od
w obozie, w przypadku rezYgnacji
So%wynagrodzenia z §ltułu udziału

o"#;;;; ;i"r

al

Obozu,

bI8o%wynagrodzeniaztytułuudziałuwobozie,wprzypadkurezygnacjiWterminiedo45dnioddatyrozpoczęciaobozu,
udziału w obozie) w przypadku
(nawet do 100% *yn,eiodi"nia z tytułu

poniesionymi
bądź obciążenie tosztami iaktycznie

gdybykoszĘt"p,."'yż,."łykwotęstanowiącąrównowartość80%wynagrodzeniaztytułuudziałuwObozie.

7.Liczbamiejscdlauczestnikówobozujestograniczonaidecydujeonichkolejnośćzgłoszeń.
8.oterminiezakończeniazbieraniazgłoszeńowzięcieudziałuwoboziedecvdujeorganizator.
9.EwentualneZwrotyWpłatbędądokonywaneprzezorganizatorawterminie14dnioddatyzłożeniarezygnacjiprzy
w obozie §portowym,
Warunków uczestnictwa
uwzględnieniu pkt S i O iiniejszych

10.Przydokonywaniuzwrotdwpieniężnych,rodzicowi/opiekunowinieprzysługująodsetkiodwpłaconychkwot.

11.StowarzYszenieFootballowozobowiązujesiędopnep.rowadzeniaobozusportowegozgodniezprogramem
jest integralną częściąUmowy, tj, do zapewnienia:
zamieszczonym * ot""i", r"O,a
al 7 noclegów w pokojach 2,3,4 osobo,wych

z pełnym węzłem sanitarnym,

(stół szwedzki),
(stół rr*"o.ril, ooi.d, podwieczorek, kolacja
b/ 4 posiłków ori"nniJlsń.ńnia
Onnlp
_
7rlrńif'tnnlp Rahka
c/ tr:ncnnrttt aIrtnkarcm nl fracip

|Ą*,ę<
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e/ opieka fizjoterapeutyczna i medyczna 24h,
fi wYkwalifikowanej i doświadczonej kadry opiekuńczo

- trenerską,

g/ ubezpieczenia NNW,
h/ zajęć teoretycznych,
i/ gadżety i upominki dIa uczestników,
j/specjalistycznych treningów bra mka rskich,
k/ wstęp do Aquaparku,
l/ wycieczka do Zakopanego,

Lz,StowarzyszenieFootballowozastrzeBasobieprawodozmianywarunkówUmowy(np.miejscaimprezy,terminu
zaistnieje
przypadku gdy koniecznośćdokonania zmian w umowie
imprezy, formy dojazdu, zmiany programu, itp.} w
zawiadomienia
niezwłocznego
będzie zobowiązany do
z przyczynod niego niezależnych. w takim przypadku organizator
do
Rodzic/opiekun uczestnika będzie zobowiązany
zmianie.
w
umowL
wprowadzonej
rodzica/opiekuna uczestnika o
do
terminie
w
obozie
w
udziału
z
rezygnacji
o
lub
umowy
poinformowania or8anizatora o akceptacji nowych warunków
jako
będzie
Brak odpowiedzi we wslizanym terminie traktowany
trzech dni od daty pnyjęcia powyższego zawiadomienia.
akceptacja nowych warunków Umowy,

prawo do odwołania obozu,
Stowanyszenie Footballowo zastźega sobie
rodzica/opiekuna,wówczasStowarzyszenieFootballowozwracapełnąWpłaconąkWotę.

13.

o czym

niezwlocznie Powiadomi

L4.

jego tożsamośćprzy sobie ważnego dokumentu potwierdrającego
uczestnik jest zobowiązany do posiadania

15.

trwania
od następstw nieszczęśliwych wYPadków Podczas
Każdy Uczestnik jest ubezpieczony przez organizatora

(legitymacji szkolnej i/lub dowodu osobistego),

obozu.EwentualnąszkodęnależyzgłosićStowar.y.."niuFootballowowterminiezdnioddatyzakończeniaobozu,wcelu
uzyskania informacji o dalszym postępowaniu,

16.stowarzyszenieFootballowonieponosiodpowiedzialnościzaszkodypowstałewwynikudziałaniasiłYwyższejoraz
za rzec7y pozostawione w miejscu pobytu,

L7'organizatorpodejmujesięsprawowaniaopiekinadUczestnikiemodmomentuprzejęciagoodrodzica/opiekuna
powrotu podane zostaną do wiadomoŚci
zakończenia imprezy. Data i godzina
Uczestnika do momentu przyjazdu na miejsce
rodzica/opieku na Uczestnika,

18.Rodzic/opiekunUczestnikajestzobowiązanydodostarczeniaUczestnikaiodbiorugozmiejscazbiórki
rodzicloPiekun
do wiadomoŚci rodzica/oPiekuna. JeŻeli

nie
koszt
na
Źamieszkania
Uczestnik zostanie odwiezionY do miejsca

podanym odpowiednio wcześnie
w odpowiednim dniu i godzinie
zgłosi się po Uczestnika na mielsce zakończenia
rodzica/opiekuna.

ńpr"rv

w odzież i obuwie, w tym odzież
do wyposażenia.dziecka na czas obozu
itp,
Rodzic/opiekun uczestnika jest zobowiązany
z p|anem obozu, środki higieny osobistej,
do rodzaju ovr.vpiinv spońowej zgodnie
i obuwie spońowe odpowiednie
szczególności siły wyższe_i lub nieszczęśliwego
gdy z pnyczyn niezależnych od organizatora, _w
20. w przypadku -ońoru,
zobowiązuje się do pokrycia kosztów
uczestnifa
wydłuzy się, wóńczas rodzic/opiekun
wypadku, cza' trwania
miejscu wypoczynku,
związanych z pobytem Uczestnika w

19.

2l'WpnypadkuchorobyUczestnikawczasietrwaniaimprezykosztyzwiązanezjegoleczeniempokrywa
rodzic/opiekun,

22.Rodzic/opiekunUczestnikabędziezobowiązanydoniezwłocznegostawieniasięwmiejscu,wktórymbędzie
takiej koniecznoŚci równieŻ do odbioru
pieczy nad uczeitnikiem, a w razie zaiJtnienia
ońęcia
oo
ora,
ouo,
organizowany

uczestnictwo w obozie,
Uczestnika,wprzypadkuzaistnieniauUczestnikanaruszeniaczynnościnanąduciałalubrozstroju'zdrowia,wtymschorzenia
.oro*ia albńniemożliwiać mu dalsze
stanowić zagrozenie ara ióiy.i" tuu
lub urazu, które mogłyby

Ż3.UczestnikobozujestzobowiązanydoprzestrzeganiaRegulaminuobozusportowego,któryiestintegralnączęścią
wykluczenia go z udziału w obozie'
pod

poleceń tr"n"ronii*ychoiawców
umowy oraz stosowania się do

rygorem

24.WprzypadkuopuszczeniaobozuprzezUczestnikaiodebraniagoprzezrodzica/opiekunastowarzyszenie
związanYch Z transpońem'
i ni" potrv*a dodatkowych kosztów
Footballowo nie zwraca wpłaconego *yn.grod."-ni.
25.Zmomentempodpisaniaumowyprzezrodzicaf.op'"!ii-:::"stnik(Wpnypadkuosobyniepełnoletniejosoba

zawierającaumowę)stajesięczłonkiemtymczasowymStowarzyszeniaFootballowoizobowiązujesiędoprzestrzeganla
statutu i regulaminu stowanyszenia,

}łr"ę'
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26,

oboz@footballowo,pl
tel. 791 839 988

wykreŚlony z listy członków tymczasowych
Po zakończeniu obowiązywania powyższej umowy członek zostanie

stoWarzyszenia.

27.

w wysokości 1,00 zł
opłata za udział w obozie spońowym zawiera opłatę członkowską

indywidualnie przez stowarzyszenie Footballowo lub
sprawy nie ujęte w niniejszych warunkach będą rozpatrywane
złożenia pisemnego wniosku Rodzica/opiekuna,
upoważnioną przez stowanyszen,le osobę w ciągu 14 dni od daĘ

28.

29.

wynikających na tle niniejszej umowy,
strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów

30.

zostanie on poddany rozstrzYgnięciu sądowi
W razie niemożnościrozstrzygnięcia sporu na drodze ugodowei,
na sąd
opola. Dla uniknięcia wątpliwoŚci, powyŻsze nie stanowi zapisu

31.
g2.

formy pisemnej pod rygorem nieważności,
wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania

powszechnemu właściwemumiejscowo dla miasta
polubowny.

jej integralną część,
Załączniki do niniejszej Umowy stanowią

Umowy dokonywane będą na adresY Podane PowYŹej
Wsze|kie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej
w ramach częściidentyfikujące.i Strony,

33.

34'Stronyzobowiązująsiępisemnieinformowaćowszelkichzmianachwyżejwskazanychdanychteleadresowych.
stronami Umowy zaadresowana zgodnie Z ustępem
W razie zaniechania t"so'ono*ią.ku korespondencja pomiędzy
powyższym traktowana będzie jako skutecznie doręczona,

35.WewszystkichsprawachnieuregulowanychwniniejszejUmowiemajązastosowanieodpowiednieprzepisyprawa
polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego,

36.JeżelijakiekolwiekpostanowienianiniejszejUmowyokażąsięnieważne,nieuchybiatoważnościpozostałychjej
postanowień.

37'Umowawchodziwżyciewdniujejpodpisaniaprzezwszystkiestrony.

oświadczenia:

l ,

_t.,.:^l^-_,* ą^.,,^lłArll>nip nnci).|a nrzeciwskazań do uczestnictwa W
Janiżejpodpisany/-a,jakorodzic/opiekunpraWnYuczestnikaobozuoświadczam,żesyn/córkanieposiadaprzeciwsl
Warunków uczestnictwa w obozie, które
oś*ia ńrr^^, ż" r^pornałem/łam się z treściI
_
zaięciach ujętych w progra*" *ri"la". rclnocześnie pot*i"ro.i,
zawartych w powyższy;n zgłoszeniu umowie
danycń
prawdziwość
j",
stanowią integraIną częśćumowy oraz akceptuję
własnoręcznym podpisem,

Niniejszymwyrażamzgodę/niewyrażamzgody.naprzetwarŻanieprzezstowarzyszenieFootballowozsiedzibąwopoluprzyu|.oleskiej
97El4,45-222apole,podanychpowyżejmoichdanychosobowycłrwceluumożliwieniamojemudzieckuudziałuWoboziesportowym.
Niniejszymwyrażamz8odę/nieWyrażamzgody.napęetwarzanieprzezstowarzyszenieFootballowozsiedzibąwopoluprzyu|.oleskiej

gIE/4,45.2Ż2opolepodanychpowyżejdanychosobowychmojegodzieckawceluumożliwieniamoiemudzieckuudziałuWtestach
podczas obozu sportowego,
sprawności fizycznej i piłkarskiej

Niniejszymwyrażamzgodę/niewyraźamrgody.bezzobowiązańikompensatydlamnieanidladziecka/zawodnika,dopublikacji,
w zależnościod wyboru
Footballowo z siedzibą w opolu |rzy ul, oleskiej,45,ż2żopole,
pokazywania i wyrorry.ty*"-ni" pr.", sto*"r.yrzenie
spońowym, w dowolnym
w
obozie
ucrestnic,ącego
głosu i danych ui.g,ati.."v.t dzieckalzawodnika
oraz marketingowych'
Zdjęć, wizerunku, oonr",u, n"r*,lska,
i*-pi.vszłości- dla celów reklamowyih, PromocYlnYch
formacie iwe wszystkich mediach istniejących "u".",i
być wykorzystywane przez podmioty
mo'ą
te
Materiały
Footballowo.
gospodarczą stowarzyszenie
związanych z działalnością statutową i
trzetie wyłącznie za zgodą stowarzyszenie Footballowo,

wl cemczcs

stowarzvsania

,,FootballowÓ"

^ Ppweł Bzdęga

'hĄ*

r; ; ;;; ; r; ;;;;

Prezes §tcwarzyszenia

Lllt!

§|Lur,§,fttr

;§ili,aHi"enie,,Footbal
lowo,,
ul Ol€8k8 s7El4,45-222 apdb
KRs 000o8o113s

NlP: 754 32 36 319
Regon 3B.dż12866

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
(osoby zgłaszającej)

f,3uF3N

OBÓZ RABKA ZDRÓJŻOŻŻ

oboz@footba llowo.pl
tel. 791 839 988

Oslclsltłlnfuł

Jednocześnie oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(-ny)

o tym, że:

dziecka (zawodnika), wskazanYch
administratorem moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego
opole,
97E/4,45_222
powyżej, jest Stowanyszenie Footballowo z siedzibą w opolu przy ul. oleskiej
kontaktowaĆ się w sprawach
moŻna
z
którym
danych,
ochrony
administrator danych wyznaczył inspektora
b)
telefonu +Ą879I839 988
numerem
biuro@footballowo.pl,
e-mail
pod
adresem
związanych z ochroną oanyń osobowych
oraz korespondencyjnie ul. oleskiej 97El4, 45-22ż opole,
NoŻnej PrzY ul, Damrota 6
podmiotem przetwarzajjcym dane osobowe jest stowarzyszenie Opolski Związek Piłki
c)

a)

w Opolu.

d)

dziecku udziału w obozie
podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia mojemu

sportowym.

promocYjnYch, marketingowYch,
podane przeze mnie dane będą przetwarzane również w celach reklamowych,
prawną przetwarzania danych
podstawą
gospodarczą
administratora
handlowych związanych z działalnościąstatutową i
(ań, 6 ust, 1 lit, f RODO);
administratora
interesu
prawnie
uzasadnionego
jest niezbędnośćprzetwarzania do realizacji

e)

i promocja swojej działalnoŚci gospodarczej; ewentualnie
uzasadnionym interesem administratora jest działalnośćstatutowa
jest

w celu dochodzenia roszczeń związanych z ww. umową

-

podstawą prawną przetwarzania danYch

niezbędnoŚĆ

(art. 6 ust. 1 lit. f RoDo); uzasadnionym interesem
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
do celów archiwalnYch W intere§ie PublicznYm
ewentualnie
roszczeń;
przez
niego
administratora jest możliwośćdochodzenia
interesu
_ podstawą prawną przetwarzania danych jest nieńędnośćprzetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego

administratora (ań. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f)odbiorcamipodanychprzezemniedanychosobowychmogąbyćorganypaństwauprawnionenapodstawie
noŻnej,
strukturY
Piłki

postępowań, krajowe i międzynarodowe
odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie
podmiotom przetwarza-iącym dane
poczta polska s.A, oraz firmy kurierskie. ponadto moje dane mogą być przekazywane
dane w celu windykacji
przetwarzającym
podmiotom
lT,
osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług
na podstawie umowy
dane
przetwarzają
podmioty
przy
takie
czym
należnościczy też agencjom marketingowym -

administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
państw trzecich lub organizacji międzYnarodowYch,
podane przeze mnie dane osobowe mogą być przekazane do
c)
odpowiednie i właŚciwe zabezPieczeńia
W preypadkach wskazanego przekazania Stowarrysieniu Footballowo stosu,ie
kopii danYch PrzekazanYch do Państw
uzyskanie
umożliwia
oraz
wymagane przez przepisy i ochronie danych osobowych

z

trzecich.

h)podaneprzezemniedaneosobowebędąpnechowywanedomomentucofnięciawyrażonejprzezemniezgody,
obowiązku pnechowywania

umowy lub do momentu wygaśnięcia
ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń , tytułu
do celów archiwalnych w interesie PublicznYm, dane
niezbędnym
pozostałym,
danych wynikającego z przepisów prawa. W
będą przetwarzane w sposób ciągły,
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

i)

posiadam prawo oosńpu do treści swoich

przetwarzania,prawodop,,enos.eniadanych,prawowniesieniasprzeciwu,prawodocofnięcia,zgodywdowolnym
jej cofnięciem
zgodY

Przed
przetwarzania, którego dokonano na Podstawie
momencie bez wplywu na zgodnośćz prawem
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uznam, iŻ Przetwarzanie moich
j)
mam prawo wniesienia skargi do
danych osobowych narusza przepisy RODO,
przy czym niezbędne do udziału w obozie sportowym,
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne,
k)

l)administratordanychnieprowadzidziałańzautomatyzowanegoprzetwarzaniadanychaniprofilowania.

data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
(osoby zgłaszającej)

