OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH WAKACYJNYCH
“SPORTY DAY CAMP”
1. Organizatorem warsztatów wakacyjnych “Sporty Day Camp” jest MK Sport Monika
Kiepal ul. Wiśniowa 11, 05-500 Stara Iwiczna, NIP: 1231246687
2. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat. W
indywidualnych przypadkach, za zgodą trenerów prowadzących warsztaty istnieje
możliwość zgody na uczestnictwo dziecka w wieku innym niż podany przedział.

3. Warunkiem wzięcia udziału dziecka w warsztatach jest:
a) dokonanie zapisu poprzez jeden z następujących sposobów:
- telefonicznie (+48 575 013 311) lub mailowo (recepcja@garden-club.pl)
- osobiście w recepcji klubu
b) wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://bit.ly/3y6hMca

c) dokonanie płatności za całość 5-dniowych warsztatów tj. 990 zł / dziecko
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu
d) płatność za uczestnictwo możliwa jest w jeden z następujących sposobów:
- kartą lub gotówką w recepcji Garden Club Sports & Health, lub
- przelewem bankowym na konto: 39 1440 1101 0000 0000 1367 8267 MK
Sport MONIKA KIEPAL UL. Wiśniowa 11 05-500 Stara Iwiczna. W tytule przelewu należy
wpisać: “Sporty Day Camp, imię i nazwisko dziecka”
4. Zawarcie umowy z MK Sport Monika Kiepal. zwanym dalej Organizatorem, następuje w
chwili podpisania przez rodzica/opiekuna "ZGŁOSZENIA - Formularz uczestnika warsztatów
wakacyjnych Sporty Day Camp”, które jest dostępne pod adresem: https://bit.ly/3y6hMca
5. Rezygnacja z imprezy może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia, złożonego
bezpośrednio w recepcji Garden Club Sports & Health najpóźniej na 7dni przed
rozpoczęciem danego turnusu warsztatówi. Dopuszczalna jest forma elektroniczna
przesłana na adres recepcja@garden-club.pl. O wysokości kosztów ponoszonych przez
rodzica/opiekuna rezygnującego z imprezy, decyduje data przyjęcia oświadczenia o
rezygnacji przez klub. Miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji uczestnika pozostaje do
dyspozycji Organizatora.

6. Ewentualne zwroty wpłat znajdują zastosowanie jedynie w związku z rezygnacją z
warsztatów spowodowaną wydarzeniem losowym i poświadczoną orzeczeniem lekarskim.
W tym wypadku klub proponuje przepisanie Uczestnika na inny turnus warsztatów lub
dokonuje zwrotu 50% kwoty za pełny turnus w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.
7. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych, Rodzicowi/opiekunowi nie
przysługują odsetki od wpłaconych kwot.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy (np. terminu imprezy,
formy dojazdu itp.) z przyczyn od niego niezależnych. Wówczas Organizator ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić Rodzica/opiekuna o ewentualnej zmianie. Rodzic/opiekun
zobowiązany jest powiadomić klub o akceptacji nowych warunków lub o rezygnacji z
imprezy w terminie do trzech dni od daty przyjęcia powiadomienia. W przypadku rezygnacji
Rodzicom/opiekunom w całości zwracane są koszty poniesione do tej pory. Brak odpowiedzi
w tym terminie traktowany będzie jako akceptacja nowych warunków umowy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania imprezy, o czym niezwłocznie
powiadomi Rodzica/opiekuna, wówczas Organizator zwraca pełną wpłaconą kwotę.
10. Rodzicowi/opiekunowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których uczestnik nie
wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
11. Każdy Uczestnik imprezy jest ubezpieczony przez Organizatora od następstw
nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy (ewentualną szkodę należy zgłosić
Organizatorowi w przeciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy w celu uzyskania informacji
o dalszym postępowaniu).
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku działania
siły wyższej, której uniknięcie nie leży w mocy Organizatora oraz za rzeczy pozostawione w
miejscu pobytu.
13. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do dostarczenia Uczestnika i odbioru Go z recepcji
klubu każdego dnia warsztatów, czyli od poniedziałku do piątku - dostarczenie Uczestnika
następuje nie wcześniej niż o godz. 8:45, odbiór najpóźniej do godz. 17:00. Każda
dodatkowa godzina jest traktowana jako trening personalny i płatna dodatkowo przez
Rodziców/Opiekunów prawnych wg stawek obowiązujących w klubie.
14. Organizator podejmuje się sprawowania opieki nad Uczestnikiem od momentu przejęcia
Go od Rodzica/Opiekuna w podanych do wiadomości Rodzica/Opiekuna dniach i godzinach
warsztatów.
15. Niezrealizowanie programu zawartego w ofercie może nastąpić jedynie z przyczyn
obiektywnych, niezależnych od Organizatora, np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, za
co Organizator nie odpowiada. Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione
niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni od zakończenia imprezy.

16. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze
stratami materialnymi wynikającymi z naumyślnie wyrządzonych szkód przez Uczestnika.
17. Sprawy nie ujęte w niniejszych warunkach będą rozpatrywane indywidualnie przez MK
Sport Monika Kiepal lub upoważnionego przez niego pracownika w ciągu 14 dni od złożenia
pisemnego wniosku przez Rodzica/Opiekuna.
18. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenia i publikowanie wizerunku
swojego dziecka (w formie fotograficznej i/lub filmowej) przez Organizatora, zgodnie z art. 81
ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. – Dz. U. 2006
r. nr 90 poz. 631 z późn. Zm.. Jednocześnie Rodzic/opiekun oświadcza, że zgoda dotyczy
fotografii i/lub materiałów filmowych przedstawiających wizerunek jego dziecka,
dokumentujących wszelkie formy zajęć podczas warsztatów organizowanych przez
Organizatora. Rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku dziecka w formie fotografii
i/lub materiałów filmowych może być realizowane bez ograniczeń czasowych za
pośrednictwem dowolnego medium.
19. Administratorem Państwa danych osobowych jest MK Sport Monika Kiepal, ul. Wiśniowa
11, 05-500 Stara Iwiczna
20. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Sporty Day Camp.
21. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania Garden Club Sports & Health dostępnego
w recepcji klubu.

