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REGULAMIN UDZIAŁU W OBOZIE SPORTOWYM REWAL / KOŁOBRZEG 2023r.
Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie
uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Obóz zimowy 2023 podzielony jest na dwa turnusy:
I-12.02.2023 do 18.02.2023 zakwaterowanie -Hotel Milenium Kołobrzeg, wyżywienie-restauracja
Fanaberia (obok hotelu).
Drużyny na I turnus-Junior Starszy ,Junior Młodszy (dwie grupy),Trampkarz Starszy, Trampkarz Młodszy .
II – 18.02.2023 do 24.02.2023 Ośrodek Wczasowy ADRIA Rewal.
Drużyny na II turnus-Młodzik Starszy ,Młodzik Młodszy, Orlik Starszy ,Orlik Młodszy, Żak Starszy.
1. Koszt obozu wynosi -1400,00zł od osoby. Płatność na rachunek A.P. Błękitni 36 8355 0009 0050 9499
2000 0003 -I rata do 30.10.2022- 500 zł -II rata do 15.12.2022 - 500 zł -III rata do 20.01.2023- 400 zł
2. Potwierdzenie i udział drużyny w obozie do dnia 30.09.2022 przez Trenera z listą zawodników w
Zakładce PROTRAIN UP.
3. W przypadku wycofania się zawodnika z obozu po dniu 20.12.2022 bez uzasadnienia (wyjątek stanowi
choroba zawodnika, rezygnacja z zajęć treningowych) wpłacona kwota zostanie zwrócona ale
pomniejszona o 20%.(koszty organizacji, ubezpieczenie, rezerwacja, transport, kary umowne z
organizatorem)
4. W przypadku skróconego pobytu zawodnika na obozie sportowym (wyjazd z obozu na prośbę
rodzica)wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
5. Dofinansowanie do obozu otrzymają:
- zawodnicy z programu Błękitny Talent w kwocie 300 zł ,pod warunkiem pozytywnej opinii trenera
koordynatora programu i frekwencji na poziomie 80% obecności.
- zawodnicy (rodzeństwo)w przypadku udziału dwóch zawodników biorących udział w obozie w kwocie
300 zł od zawodnika czyli 600 zł rodzeństwo.
- zawodnicy z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, przy czym nie więcej niż jeden zawodnik
na drużynę w kwocie 300zł.
6. Zgodnie z Regulaminem Akademii każdy zawodnik ma obowiązek uczestniczyć w obozach sportowych
organizowanych przez KP Błękitni . Drużyna biorąca udział w obozie musi liczyć minimum 75%
zawodników z liczebności drużyny. Na chwilę obecną tj. (22.09.2023) wszystkie wyjazdy na turnieje
wielodniowe są wstrzymane. Wyjazdy na turnieje będą możliwe tyko w przypadku udziału drużyny w
obozie.
7. Każdy rodzic/opiekun otrzyma Regulamin udziału do akceptacji i podpisania (wersja elektroniczna w
zakładce AP Błękitni na stronie klubowej )
8. Trener dostarczy do Klubu regulamin do dnia 15.10.2022.
9.

Faktury za obóz będą wystawiane w siedzibie klubu do 30.03.2023r.!!!
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