
WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ SSP ORKA 

§ 1 Definicje

1.”Obóz” oznacza obóz sportowo- rekreacyjny

2.”Opiekun” - rodzic lub opiekun prawny małoletniego Uczestnika obozu – członka SSP
Orka

3.”Ubezpieczenie”  oznacza  ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  z
wyłączeniom ubezpieczenia mienia.

4.”Odpłatność” za obóz oznacza odpłatność uiszczaną w wysokości określonej przez Zarząd
SSP Orka. 

§2 Uczestnictwo w Obozie i Odpłatność za Obóz

1.Warunkiem  uczestnictwa  w  obozie jest  podpisanie  i  dostarczenie  kompletu
dokumentów  (deklaracji członkowskiej,  karty  kwalifikacyjnej,  klauzula
informacyjna RODO).

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest dokonanie przedpłaty w wysokości
600 zł w terminie do 15.05.2019 roku.

3. Wpłata pozostałej  części Odpłatności  za Obóz w wysokości 980,00 zł powinna
zostać uiszczona w terminie do 10.06.2019 roku. 

4. Wpłaty, o których mowa w pkt 2 i 3 należy dokonywać na rachunek SSP Orka

 BANK BGŻ 24  2030  0045  1110  0000  0254  7960  z  dopiskiem „Obóz  letni  –  imię  i
nazwisko uczestnika” 

5. Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równorzędne z rezygnacją z
udziału w obozie. 

§ 3Ubezpieczenie

1.SSP „Orka”  zapewnia Ubezpieczenie Uczestników obozu z sumą ubezpieczeniową
do wysokości  6500zł.

2.Ubezpieczenie,  o  którym mowa w § 2 ust.  1  powyżej  nie  obejmuje nieszczęśliwych
wypadków powstałych w trakcie dojazdu lub powrotu własnego Uczestnika .

§ 4 Zmiana programu l Obozu

1.SSP „Orka”  zastrzega sobie prawo do zmiany programu Obozu określonego w przed
rozpoczęciem Obozu, jeżeli zmiana spowodowana jest okolicznościami niezależnymi od SSP
„Orka” .



§ 5 Rezygnacja z udziału w Obozie

1.Rezygnację Uczestnik i/lub jego Opiekun zgłasza na piśmie – podając przyczynę rezygnacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  Warunkami  Uczestnictwa,
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Ustala się, jako miejscowo
właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, Sąd najbliższy siedziby
SSP „Orka

Uczestnik  i/lub  jego  Opiekun  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie,  uaktualnianie  i
udostępnianie  danych  osobowych,  niezbędnych  do  realizacji  niniejszego
Zobowiązania  oraz  do  celów  promocyjnych,  zgodnie  z  wymogami  ustawy z  dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

W imieniu zarządu SSP ORKA w imieniu Uczestnika
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