WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE LETNIM JK SPORT
1. WARUNKI REZERWACJI
1.1. Zgłoszenia uczestnika obozu można dokonać wysyłając maila na biuro@jksport.pl z Imieniem i
Nazwiskiem uczestnika oraz TURNUSEM obozu.
1.2. Po dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail Klient ( Rodzic/Opiekun dokonujący rezerwacji w imieniu
Uczestnika) otrzyma potwierdzenie wolnego miejsca na danym turnusie/obozie oraz FORMULARZ
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA, Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika, Warunki Uczestnictwa w obozie letnim
oraz Klauzulę RODO i Klauzulę publikacji wizerunku.
1.3. Rezerwacja wstępna następuje po wysłaniu wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIA
UCZESTNIKA
1.4. Rezerwacja wstępna ważna jest 7 dni roboczych od momentu wysłania i wygasa, o ile nie zostanie w tym
czasie wpłacona zaliczka zgodnie z punktem 1.5. poniżej.
1.5. Potwierdzeniem oraz dopełnieniem rezerwacji wstępnej jest wpłacenie zaliczki w terminie 7 dni roboczych od
zgłoszenia (brana jest pod uwagę data zaksięgowania wpłaconej kwoty na koncie Stowarzyszenia JK Sport)
w wysokości ustalonej dla obozów letnich w roku 2019:
* 600 zł dla turnusów 12 dniowych
* 500 zł dla turnusu 10 dniowego
* 400 zł dla turnusu 7 dniowego .
2. WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto Stowarzyszenia zgodnie z warunkami rezerwacji w punktach
1.1. - 1.5. warunków uczestnictwa .
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie JK Sport ul.Tomasza Nocznickiego 25/205 01-948 Warszawa
NIP: 1182129006 ; KRS: 0000635107
Nr.konta : 74 1950 0001 2006 0000 3533 0002
2.2. Pozostałą część ceny za obóz należy wpłacić na konto Stowarzyszenia JK Sport nie później niż 21 dni przed
datą rozpoczęcia obozu.
2.3. W przypadku rezerwacji miejsca później niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia obozu Klient jest
zobowiązany wpłacić 100% ceny obozu w terminie wskazanym przez pracownika Stowarzyszenia JK Sport.
2.4. Niedopełnienie warunków rezerwacji wymaganych po dokonaniu rezerwacji i płatności jest jednoznaczne z
rezygnacją z obozu. W takim wypadku zastosowanie znajdą postanowienia punktu 3 Warunków Uczestnictwa.
2.5. Wystawienie faktury za dany obóz na rzecz Klienta, może nastąpić w przypadku zgłoszenia żądania
wystawiania faktury, w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia obozu.
3. WARUNKI REZYGNACJI
3.1. W przypadku rezygnacji z obozu z powodów leżących po stronie Klienta lub Uczestnika, w szczególności
poprzez odstąpienie bez wskazania przyczyn, choroby Uczestnika lub innych przypadków losowych po
stronie Uczestnika, uczestnik ponosi następujące koszty:
a) wysokość ustalonej w punkcie 1.4 zaliczki w razie rezygnacji w terminie do 21 dni przed data rozpoczęcia się
obozu
b) 85 % ceny obozu w razie rezygnacji od 21 dni przed datą rozpoczęciem obozu
c) 100 % ceny obozu w razie rezygnacji w trakcie trwania obozu
3.2. Stowarzyszenie JK Sport może odwołać obóz oraz dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu
obozu bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w danym obozie jest mniejsza niż 20 osób
b) nie może zorganizować obozu z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
o czym Stowarzyszenie JK Sport poinformuje Klienta nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem obozu.

