
 Regulamin kursu piłkarskiego 
organizowanego przez Fundację Akademię Piłkarską footBALL we Wrocławiu 

przy współpracy ze szkołą piłkarską BVB Evonik Fusballschule. 

Termin: 19 – 23 sierpnia 2017r. 

Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego, ul.  aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Koszt kursu: 799,00 zł os. 

1. Regulamin  niniejszy  reguluje  obowiązki  uczestników  kursu  piłkarskiego  dochodzeniowego  na
obiektach AWF Wrocław , a także konsekwencje wynikające z niezachowania tych obowiązków.

2. Organizatorem kursu jest Fundacja Akademia Piłkarska footBALL we Wrocławiu przy współpracy ze
szkołą piłkarską BVB Evonik Fusballschule na terytorium Polski.

3. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być jedynie dzieci urodzone w latach 2003–
2010.  Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  zobowiązują  się  we  własnym  zakresie  do  przywozu
Uczestnika na zajęcia jak i do jego odbioru. 

4. Obóz rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia 2017r. i kończy się w dniu 23 sierpnia 2017r. Rodzic lub
opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi wcześniejsze zakończenie pobytu
dziecka na obozie. Zgłoszenie takie musi wpłynąć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bvbkurs@apfootball.pl

5. Rezerwacji  może dokonywać tylko i  wyłącznie rodzic lub prawny opiekun Uczestnika. Rezerwacji
można  dokonywać  poprzez  wypełnienie  formularza  zgłoszeniowego znajdującego się  na  stronie
internetowej www.apfootball.pl, zakładka OFERTA/KURS BVB.
Po  wypełnieniu  formularza  zgłoszeniowego  należy  nacisnąć  „Wyślij!”.  Po  przesłaniu  formularza
(maksymalnie do trzech dni) klient otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia na kurs drogą mailową, z
wnioskiem o dokonanie opłaty w formie przelewu na wskazany nr konta bankowego w określonym
terminie.  Po  udanej  transakcji,  nabywca  otrzyma drogą  mailową potwierdzenie  uczestnictwa  w
kursie oraz w późniejszym czasie (odrębnym mailu) wszelkie niezbędne informacje odnośnie kursu,
takie jak: miejsce, czas, harmonogram itd. O udziale w kursie będzie decydować kolejność zgłoszeń,
maksymalnie 128 osób. 
Brak maila z potwierdzeniem zgłoszenia od Organizatora oznacza niezakwalifikowanie się do udziału
w kursie. 

6. Opłata  za  kurs  jest  kwotą  niepodzielną  na  raty.  Ostateczny  termin  wpłaty  upływa  z  dniem
27.04.2017r. Brak uiszczenia zapłaty do tego terminu równoznaczne jest z usunięciem uczestnika z
kursu natomiast jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

7. W trakcie  trwania  kursu  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  stosowania  się  do  zarządzeń  i  poleceń
Organizatorów i trenerów prowadzących kurs.

8. Nieodpowiednie  zachowanie  Uczestnika  w trakcie  kursu,  w szczególności  nie  stosowanie  się  do
poleceń  osób  wymienionych  w  pkt.  7,  stosowanie  alkoholu,  środków  odurzających,  bądź  inne
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zachowania  nieobyczajne,  a  także  zachowania  stwarzające  zagrożenie  zdrowia  i  bezpieczeństwa
uczestnika bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków:
a) Powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu i wykluczeniu
go z  kursu.  (w przypadku  zaistnienia  powyższej  sytuacji  rodzic  jest  zobowiązany  odebrać  swoje
dziecko z kursu). 
b)  Wydalenie  z  kursu,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  powiadomienie  właściwych  organów
wymiaru sprawiedliwości. 
c) O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także rodzaju zastosowanego środka, decydują
Organizatorzy  kursu.  Istnieje  możliwość  nałożenia  przez  organizatorów  środka  najbardziej
dotkliwego bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. 

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie trwania kursu.
10. Każdemu  Uczestnikowi  oraz  jego  rodzicom  lub  prawnym  opiekunom  zostanie  przedstawiony

ramowy program kursu.
11. Uczestnik obozu nie może bez zgody organizatorów ani trenerów oddalać się z miejsca, w którym

odbywają się aktualnie zajęcia.
12. Poprzez swój udział  w kursie rodzice lub prawni opiekunowie Uczestnika oświadczają względem

Organizatora,  iż  uczestnik  jest  w  stanie  zdrowia  umożliwiającym  bezpieczne  uczestnictwo  w
programie kursu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie
Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnika w zajęciach sportowych
przewidzianych w programie kursu.  Rodzice  lub prawni  opiekunowie zgadzają  się  również,  iż  w
przypadku  niegroźnych  kontuzji,  urazów  nabytych  podczas  trwania  kursu,  aby  pierwsza  pomoc
mogła zostać udzielona przez trenera bądź innego pracownika wskazanego jako organizator kursu.

13. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie kursu. 
14. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione na

obiekcie, w którym organizowany jest kurs.
15. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za kurs bądź jej części w

przypadku  niepełnego  udziału  w  kursie  z  przyczyn,  za  które  organizator  nie  odpowiada.  W
szczególności zwrot świadczenia bądź części świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, względem
którego zastosowano środek dyscyplinujący przewidziany w pkt. 7.a. i 7.b.

16. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  majątkowej  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków
uczestników w trakcie trwania kursu do kwoty, na którą to Organizator zawiera stosowną umowę
ubezpieczenia.  Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  Uczestnika  na  żądanie  zgłoszone  wobec
organizatora mogą zapoznać się z zakresem ubezpieczenia.

17. Warunki rezygnacji: 
a)  rezygnacja  uczestnika  z  kursu  jest  możliwa  i  następuje  w  drodze  złożenia  przez  rodzica  lub
prawnego  opiekuna  Uczestnika  kursu  rezygnacji  w  formie  pisemnej.  W  przypadku  rezygnacji  z
uczestnictwa w kursie  przed datą  rozpoczęcia  Organizator  zatrzymuje  część  wpłaconej  kwoty  w
następujący sposób: 
-jeżeli  rezygnacja uczestnictwa w kursie następuje w terminie do 30 dni  przed datą rozpoczęcia
kursu, Organizator zatrzymuje 35% ceny kursu, 
-jeżeli  rezygnacja  z  uczestnictwa  w  kursie  następuje  w  terminie  krótszym  niż  30  dni  przed
rozpoczęciem kursu, Organizator zatrzymuje 50% ceny kursu,
-w sytuacjach, w których udział w kursie Uczestnika jest uniemożliwiony z przyczyn zdrowotnych
znajdujących  potwierdzenie  w  dokumentacji  medycznej,  dopuszcza  się  możliwość  po  stronie
Organizatora  odstąpienia  od  zatrzymania  przez  Organizatora  części  ceny,  na  pisemny  wniosek
rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika kursu. 
b)  Istnieje  możliwość  zwrotu  całości  wpłaconej  kwoty  w przypadku  rezygnacji,  gdy  rodzice  lub
opiekunowi prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce innego Uczestnika spełniającego
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warunki określone w niniejszym regulaminie. 
18. Rodzice lub prawni opiekunowie zgadzają się, iż wszelkie materiały filmowe, zdjęcia z trwającego

kursu,  z  udziałem Uczestnika mogą zostać wykorzystane i  publikowane jako reklama i  materiały
promocyjne przez Organizatora i Borussię Dortmund. W szczególności dotyczy to zdjęć na stronach
internetowych Borusii Dortmund, Fundacji, AWF Wrocław oraz materiałów wideo.

19. Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika na
potrzeby  kursu,  przez  co  mają  pełny  dostęp  do  ich  zmiany  i  poprawy na wyraźne życzenie.  W
sytuacjach szczególnych i za przyzwoleniem Organizatora dane prywatne mogą zostać udostępnione
również innym uczestnikom kursu.

20. Organizator zapewnia Uczestnikom 5 obiadów, owoce oraz wodę mineralną podczas trwania kursu.
21. Każdy  z  uczestników  otrzyma  strój  piłkarki  marki  Puma  (koszulka,  spodenki,  getry)  oraz  bidon.

Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany podpisać regulamin w dniu rozpoczęcia kursu.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego wiąże się z akceptacją w/w warunków regulaminu!
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