REGULAMIN
kursu piłkarskiego którego organizatorem jest Akademia Piłkarska 21

1.
Niniejsze zasady dotyczą rekrutacji do udziału w kusach piłkarskich, oraz regulują obowiązki uczestników obozu w
ZAKOPANEM „Wakacje z piłką” organizowanych przez Akademię Piłkarską 21
2.
Nabór na kurs piłkarski rozpoczyna się 15.03.2018. i będzie trwał do wyczerpania miejsc.Uczestnikami Kursu mogą być
jedynie dzieci urodzone w latach 2005- 2011, Zapisy przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie
formularza na stronie internetowej ap21laka.pl/ Zgłoszenia dziecka do udziału w Kursie może dokonać jedynie jego
przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) w drodze rezerwacji. Po przesłaniu formularza (maksymalnie do trzech
dni roboczych) osoba dokonująca rezerwacji otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia na kurs drogą mailową, z wnioskiem o
dokonanie opłaty w formie przelewu na wskazany numer konta bankowego i w określonym terminie.Po dokonaniu
przelewu uczestnik kusru otrzyma potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz w późniejszym czasie , wszelkie niezbędne
informacje odnośnie Kursu takie jak: miejsce, czas, harmonogram .
3.
Poprzez swoją akceptację niniejszego Regulaminu (rodzic/opiekun prawny) oświadcza względem Organizatora, że zgłaszane
dziecko jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w Kursie oraz oświadcz a że uczestnik kursu jest zdrowy i
nie ma przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych.
4.
W razie zaistnienia zagrożenia życia lub zdrowia Uczestnika Kursu bez możliwości uprzedniego kontaktu, przedstawiciel ustawowy
(rodzic/opiekun prawny) Uczestnika wyraża zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów, leczenia szpitalnego (itp.) dziecka.
5.
W przypadku odwołania Kursu przez Organizatora z przyczyn od niego zależnych opłata, zostanie zwrócona osobom, które je
uiściły.
6.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników kursu.
7.
Organizator w ramach Kursu zapewnia: a) profesjonalną kadrę trenerską; b) 5 noclegów z pełnym wyżywieniem 2 treningi dziennie.
8.
Rodzice i opiekunowie/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie Uczestników podczas zajęć sportowych
oraz na wykorzystywanie wizerunku w materiałach promocyjnych.
9.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

…...................................................................................
Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień

