
Spis treści: 
Strony 1-5 regulamin nauki pływania 
Strony 6-10 regulamin piłkarskie przedszkole 

REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA FUNDACJI MOVE 

CAMP 

1. Postanowienia ogólne i definicje 

Regulamin uczestnictwa na zajęciach nauki i doskonalenia pływania Fundacji Move Camp określa 

zasady uczestnictwa w zajęciach pływania – grupowych i indywidualnych organizowanych przez 

Fundację Move Camp, zasady płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim 

określone. Postanowienia Niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio wraz z postanowieniami 

Regulaminu korzystania z serwisu www.movecamp.pl 

Organizatorem zajęć pływania jest Fundacja Move Camp, al. Władysława Reymonta 19 m.41, 01-840 

Warszawa, KRS: 0000749350, NIP: 1182180958; 

Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że inaczej 

postanowiono w Regulaminie: 

• Organizator – Fundacja Move Camp 

• Harmonogram – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć; 

• Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz 

odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest niepełnoletni; 

• Regulamin – niniejszy regulamin; 

• Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z 

upoważnienia Organizatora; 

• Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach; 

• Zajęcia – grupowe lub indywidualne, zajęcia nauki i doskonalenia pływania organizowane 

przez Organizatora. 

• Placówka – Szkoła, Przedszkole, placówki oświaty, kluby sportowe. 
 
 

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć 

Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są: 

• brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej; 

• posiadanie ważnego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 

Organizator nie ubezpiecza Uczestników; 

• posiadanie przez Uczestnika aktualnych badań o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu 

jakim jest pływanie i ćwiczenia fizyczne; 

• zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i/lub Opiekuna podczas 

rejestracji na zajęcia 

• opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie; 

• Akceptacja niniejszego Regulaminu, Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego 

treścią, zrozumieli ją i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku 

Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu 

odpowiada Opiekun. 

• Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma 

przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach. 
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• Harmonogram, określający termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych wydarzeń 

Organizatora znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i na fan page Move Camp 

– Szkoła Pływania 

• Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Trenerów/ Instruktorów 

• Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach. W razie spóźnienia 

Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia. W razie spóźnienia Trenera ma 

on obowiązek przedłużyć zajęcia o czas spóźnienia. 

• Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się 

i przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za 

przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego odpowiada Opiekun. 

• Uczestnik powinien przybyć do szatni, tak aby punktualnie stawić się na Zajęcia. Rozpoczęcie 

Zajęć odbywa się na sygnał Trenera – wchodzenie do wody przed rozpoczęciem Zajęć jest 

zabronione. 

• Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego lub niewłaściwego 

zachowania, Trener ma prawo wydalenia Uczestnika z zajęć. Uczestnik w takiej sytuacji nie 

będzie rościł sobie prawa, do zwrotu kosztów za nie wykorzystany czas zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe oraz 

zastępstwo w wyjątkowym przypadku niedyspozycji Trenera podczas zajęć indywidualnych 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny termin bądź 

podłączenie do innej grupy o podobnym poziomie. W razie braku możliwości Uczestnictwa w 

Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do dodatkowych Zajęć w wybranym 

terminie znajdującym się w Harmonogramie Zajęć, a w przypadku Zajęć indywidualnych – w 

terminie ustalonym z Organizatorem/Trenerem. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. awaria na 

obiekcie, na którym odbywają się Zajęcia). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin 

Zajęć bądź możliwość odrabiania z inną grupą o podobnym poziomie. 

• W przypadku Pandemii bądź innej sytuacji nie zależnej od Organizatora, wykluczającej 

możliwość uczestniczenia w zajęciach nauki pływania/zajęć sportowych przez dłuższy okres 

czasu tj. powyżej 21 dni, Organizator zobowiązany jest do umożliwienia odrobienia zajęć po jej 

zakończeniu. Uczestnik w takiej sytuacji nie będzie rościł praw do odszkodowania 

• Opłata za kurs grupowy z nauki pływania/zajęć sportowych jest rozumiana jako rezerwacja 

miejsca na dane dni zajęć nauki pływania/zajęć sportowych zgodnie z harmonogramem 

zamieszczonym na stronie Organizatora oraz w panelu klienta ActiveNow. Nieobecność w 

danym dniu można odrobić w grupie o tym samym stopniu zaawansowania, jeśli ilość 

uczestników nie przekracza założonych miejsc ujętych w regulaminie. Rezerwacje nie 

przechodzą na kolejny semestr zajęć i można je odrobić jedynie w czasie danego semestru. 

3. Rodzaje Zajęć 

Zajęcia dzielą się indywidualne i grupowe. 

Zajęcia grupowe: 

• Przy zapisach na Zajęcia grupowe Uczestnik/Opiekun określa poziom zaawansowania Zajęć 

według tabeli poziomów na stronie internetowej www.movecamp.pl w zakładce 

https://movecamp.pl/plywanie/poziomy-zaawansowania/ 

• Trener  może zadecydować o zmianie grupy zgodnie z poziomem umiejętności Uczestnika. 

• Harmonogram określa, kiedy i gdzie odbywają się Zajęcia grupowe. 
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• Potwierdzeniem zapisu na Zajęcia grupowe jest dokonanie opłaty za Zajęcia na zasadach 

określonych w Regulaminie do dnia wskazanego przez Organizatora oraz dokonania opłaty 

członkowskiej w wysokości 80 zł, ważnej od dnia zapisu do 31.08.2023 

• Zajęcia grupowe odbywają się w trybie rocznym z podziałem na dwa semestry. Istnieje 

możliwość rezygnacji z Zajęć grupowych po pierwszym semestrze. W Przypadku płatności 

ratalnej klient zobowiązany jest do płatności wszystkich rat w danym semestrze zajęć nauki 

pływania. 

• Odrabianie Zajęć grupowych, z powodu nieobecności z przyczyn zależnych od Uczestnika, 

możliwe jest w terminie innych Zajęć grupowych na tym samym poziomie, po wcześniejszym 

ustaleniu z Trenerem. (na Zajęciach grupowych innych niż Zajęcia grupowe, na które zapisany 

jest dany Uczestnik, może być 1 lub 2 uczestników odrabiający nieobecność – o możliwości 

odrabiania Zajęć grupowych w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszenia oraz Trener). 

Organizator zastrzega, że nieodrobione zajęcia nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. 

• W przypadku niezgłoszenia się minimalnej ilości osób na zajęcia – zajęcia grupowe min. 4 

Uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w każdym momencie 

trwania semestru - proponując inny termin zajęć bądź zwrot kosztów za niewykorzystane 

zajęcia. 

• Zajęcia 60min/45min prowadzone są przez 1 trenera w grupach liczących 8 osób (+ew.1 lub 2 

osoby odrabiające)- w ramach podniesienia jakości zajęć przy dużej ilości osób w grupie oraz 

zróżnicowanym poziomie organizator zastrzega możliwość dołączenia dodatkowego trenera 

na czas nieokreślony. 

• zajęcia 30min prowadzone są w systemie – max. 6 os/ 1 trener 

• rezygnacji z zajęć można dokonać drogą elektroniczną wysyłając informację na adres e-mail: 

kontakt@movecamp.pl do 14 dni od rozpoczęcia kursu. 

Zajęcia indywidualne: 
 

• Zajęcia indywidualne odbywają się w terminie i miejscu ustalonym między Uczestnikiem/ 

Opiekunem a Organizatorem/Trenerem. Opłata za zajęcia indywidualne jest pobierana z góry 

na konto Organizatora 

• Termin zajęć indywidualnych jest rozumiany jako rezerwację na dany dzień i godzinę. 

Możliwość zmiany tego terminu jest możliwa jedynie do g.18:00 w dzień poprzedzający zajęcia. 

W Innym wypadku klient nie będzie rościł sobie prawa do zwrotu poniesionych kosztów za 

niewykorzystane zajęcia. Jeśli Trener odwoła zajęcia indywidualne w dzień poprzedzający po 

g. 18:00 bądź w dniu zaplanowanych zajęć indywidualnych kolejne zajęcia, kolejne zajęcia 

realizowane są na koszt trenera. 

• Każdy Uczestnik samodzielnie ponosi opłatę za wejście na obiekt, na którym odbywają się 

Zajęcia indywidualne. 

• W Zajęciach indywidualnych może uczestniczyć inna osoba, niż pierwotnie zapisany Uczestnik. 

Wówczas, taka osoba staje się Uczestnikiem, stosuje się do niej postanowienia niniejszego 

Regulaminu. Nowy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania 

postanowień niniejszego Regulaminu podpisując oświadczenie i zobowiązany jest je 

przestrzegać. 

• Organizator informuje, że zajęcia indywidualne są prowadzone na wolnych torach na danym 

basenie, tym samym może się zdarzyć, że ilość osób na pływalni nie pozwoli na wejście w 

umówionej godzinie - wtedy instruktor decyduje o rozwiązaniu danej sytuacji 

• Potwierdzeniem zapisu na Zajęcia Indywidualne jest dokonanie opłaty na zasadach 

określonych w Regulaminie zgodnie z cennikiem na www.movecamp.pl w zakładce cennik do 

dnia wskazanego przez Organizatora oraz dokonania opłaty członkowskiej w wysokości 80 zł, 

ważnej od dnia zapisu do 31.08.2023.
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Zajęcia dla placówki: 

 

• zajęcia są organizowane po wcześniejszym podpisaniu umowy współpracy z daną placówką 

• każdy opiekun jest zobowiązany do osobistej rejestracji uczestnika zajęć oraz podpisaniu 

upoważnienia na przewóz dziecka na zajęcia i dostarczenia dokumentu przed pierwszymi 

zajęciami 

• organizacja zajęć obowiązuje jak przy zajęciach grupowych 

• uczestnicy zajęć z placówki mogą odrabiać nieobecności w godzinach prowadzonych zajęć 

popołudniowych zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie 

• opłata za zajęcia naliczana jest zgodnie z cennikiem - na zajęcia dla danej placówki. 
 

4. Płatności 

• opłata za zajęcia indywidualne jest pobierana z góry poprzez przelew na konto Organizatora, 

po zatwierdzeniu terminu przez Trenera/Administratora, na zasadach opisanych w 

Regulaminie korzystania z serwisu www.movecamp.pl , oraz wskazanych poniżej 

• Opłata za Zajęcia grupowe dokonywana jest z góry za każdy semestr Zajęć grupowych do dnia 

wskazanego przez organizatora. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania semestru, 

opłaty dokonujemy do 3 dni od zgłoszenia 

• W przypadku zapisania Uczestnika na Zajęcia grupowe w trakcie trwania semestru, opłata za 

Zajęcia grupowe pomniejszona jest o Zajęcia grupowe, które już odbyły się w danym semestrze 

bądź może odrobić zajęcia zgodnie z warunkami Regulaminu. 

• W przypadku zapisu na zajęcia przez platformę ActiveNow, niewniesienia opłaty i rezygnacji z 

kursu bez poinformowania Administratora, Uczestnik zostaje obciążony kosztami rezerwacji 

miejsca do dnia pisemnej rezygnacji z kursu/zajęć. 

• Chęć rezygnacji Uczestnik zgłasza pisemnie na kontakt@movecamp.pl 

 

5. Odpowiedzialność 

• Organizator Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 

zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie 

prawa 

do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na 

zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. 

• Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 

zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych 

rzeczy w szatni bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych 

rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, 

gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia 

lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, 

mimo zaleceń Organizatora. 

• Organizator/ Trener odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. 

W szczególności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie, po 

zakończonych Zajęciach lub w szatni. 

• Przed Zajęciami i po Zajęciach za małoletniego Uczestnika odpowiada Opiekun. 

• Opiekunowie nie mają prawa przebywać w miejscu odbywania się Zajęć w ich trakcie bez zgody 

Trenera. 

• Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 

Uczestnika. Dotyczy to w szczególności, szkód spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają 
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się Zajęcia, szkód spowodowanych innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na 

obiekcie, gdzie odbywają się Zajęcia. 

 

 
6. Postanowienia końcowe 

• Organizator informuje, że materiały fotograficzne oraz video są integralną częścią zajęć 

grupowych. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie 

jego obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania 

ich na stronie internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym związanych z 

Fundacją Move Camp, na zasadach wskazanych w Regulaminie korzystania z serwisu 

www.movecamp.pl oraz wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie 

niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę. Materiały są 

wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą 

wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

• Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. 

Od dnia otrzymania oświadczenia wizerunek Uczestnika nie będzie uwieczniany. Jednocześnie 

uczestnik proszony jest o niepozowanie, usunięcie się ze strefy foto i video oraz o 

poinformowanie osoby wykonującej foto i video relacje. 

• W przypadku niestosowania się do wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma 

prawo odmówić przyjęcia go na Zajęcia. 

• W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, 

Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w 

szczególności: zmiany obowiązującego prawa, zmiany sposobu płatności. Uczestnik lub 

Opiekun będą informowani o każdej zmianie Regulaminu z minimum 7dniowym 

wyprzedzeniem. 

• Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.movecamp.pl z zakładce 

dokumenty/ regulamin nauki pływania 

• W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób 

są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.movecamp.pl w zakładce 

dokumenty/polityka prywatności 

• Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o 

przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące. 
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REGULAMIN UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLA FUNDACJI MOVE 

CAMP 

1. Postanowienia ogólne i definicje  

• Regulamin uczestnictwa na zajęciach piłkarskie przedszkola Fundacji Move Camp określa 

zasady uczestnictwa w zajęciach piłki nożnej –organizowanych przez Fundację Move Camp, 

zasady płatności i warunki uczestnictwa w zajęciach oraz inne kwestie w nim określone. 

Postanowienia Niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio wraz z postanowieniami 

Regulaminu korzystania z serwisu www.movecamp.pl  

• Organizatorem zajęć z piłki nożnej jest Fundacja Move Camp, al. Władysława Reymonta 19 

m.41, 01-840 Warszawa, KRS: 0000749350, NIP: 1182180958; 

 

Definicje – wyrazy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, chyba, że inaczej 

postanowiono w Regulaminie: 

• Organizator – Fundacja Move Camp 

• Harmonogram – terminarz, określający dni oraz miejsce odbywania się Zajęć; 

• Opiekun – rodzic/rodzice lub opiekun prawny Uczestnika, sprawujący nad nim opiekę oraz 

odpowiedzialny za niego, w sytuacji, gdy Uczestnik jest niepełnoletni; 

• Regulamin – niniejszy regulamin; 

• Trener – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia Zajęć, działająca z 

upoważnienia Organizatora; 

• Uczestnik – każda osoba uczestnicząca w Zajęciach; 

• Zajęcia –zajęcia piłki nożnej organizowane przez Organizatora. 

• Placówka – Szkoła, Przedszkole, placówki oświaty, kluby sportowe. 

 

2. Warunki uczestnictwa i organizacja Zajęć Warunkami uczestnictwa w Zajęciach są: 

 

• brak przeciwwskazań do udziału w Zajęciach i do podjęcia aktywności fizycznej; 

• posiadanie ważnego ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 

Organizator nie ubezpiecza Uczestników; 

• posiadanie przez Uczestnika aktualnych badań o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu 

jakim jest piłka nożna i ćwiczenia fizyczne; 

• zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i/lub Opiekuna podczas 

rejestracji na zajęcia 

• opłacenie Zajęć, na zasadach opisanych w Regulaminie; 

• Akceptacja niniejszego Regulaminu, Uczestnik i/lub Opiekun oświadczają, iż zapoznali się z jego 

treścią, zrozumieli ją i zobowiązują się do przestrzegania jego postanowień. W przypadku 

Uczestnika niepełnoletniego, za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu odpowiada 

Opiekun. 

• Każdy Uczestnik we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, czy nie ma 

przeciwwskazań do uczestniczenia w Zajęciach. 

• Harmonogram, określający termin i miejsce, harmonogram zawodów lub innych wydarzeń 

Organizatora znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub/i na fan page Move Camp – 

sportowa akademia 

• Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych Trenerów/ Instruktorów 
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• Każdego Uczestnika obowiązuje punktualne stawiennictwo na Zajęciach. W razie spóźnienia 

Uczestnika, Zajęcia nie zostaną wydłużone o czas spóźnienia. W razie spóźnienia Trenera ma on 

obowiązek przedłużyć zajęcia o czas spóźnienia. 

• Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i 

przestrzegania regulaminu tego obiektu. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, za 

przestrzeganie postanowień regulaminu obiektu sportowego odpowiada Opiekun. 

• Uczestnik powinien przybyć na placówkę, tak aby punktualnie stawić się na Zajęcia. 

Rozpoczęcie Zajęć odbywa się na sygnał Trenera 

• Uczestnik zobowiązany jest do dyscypliny na zajęciach. W sytuacji nieprzestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu sportowego lub niewłaściwego 

zachowania, Trener ma prawo wydalenia Uczestnika z zajęć. Uczestnik w takiej sytuacji nie 

będzie rościł sobie prawa, do zwrotu kosztów za nie wykorzystany czas zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Trenera prowadzącego Zajęcia grupowe oraz 

zastępstwo w wyjątkowym przypadku niedyspozycji Trenera podczas zajęć indywidualnych 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu pojedynczych zajęć na inny termin bądź 

podłączenie do innej grupy o podobnym poziomie. W razie braku możliwości Uczestnictwa w 

Zajęciach w nowym terminie, Uczestnik ma prawo do dodatkowych Zajęć w wybranym terminie 

znajdującym się w Harmonogramie Zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Zajęć z przyczyn niezależnych (np. 

niekorzystne warunki atmosferyczne). W takiej sytuacji Organizator wskaże nowy termin Zajęć 

bądź możliwość odrabiania z inną grupą. 

• W przypadku Pandemii bądź innej sytuacji nie zależnej od Organizatora, wykluczającej 

możliwość uczestniczenia w zajęciach piłki nożnej/zajęć sportowych przez dłuższy okres czasu tj. 

powyżej 21 dni, Organizator zobowiązany jest do umożliwienia odrobienia zajęć po jej 

zakończeniu. Uczestnik w takiej sytuacji nie będzie rościł praw do odszkodowania 

• Opłata za zajęcia w piłkarskim przedszkolu jest rozumiana jako rezerwacja miejsca na dane dni 

zajęć sportowych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie Organizatora. 

Nieobecność w danym dniu można odrobić w grupie o tym samym stopniu zaawansowania, jeśli 

ilość uczestników nie przekracza założonych miejsc ujętych w regulaminie.  

 

3. Płatności 

 

• opłata za zajęcia jest pobierana z góry poprzez przelew na konto Organizatora, po 

zatwierdzeniu terminu przez Trenera/Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie 

korzystania z serwisu www.movecamp.pl,  oraz wskazanych poniżej 

• Nowi Uczestnicy Zajęć wnoszą wpisowe w wysokości 199 PLN brutto (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) (dalej „Opłata rejestracyjna”), przelewem na rachunek 

Organizatora 22 1140 2004 0000 3802 8170 7751 dla każdego zgłoszonego Uczestnika, w 

terminie nie później niż 5 dni od dokonania rejestracji. Wpłata Opłaty rejestracyjnej jest 

niezbędna do zapewnienia miejsca na liście Uczestników Zajęć. W ramach członkostwa 

Organizator zobligowany jest do wyposażenia uczestników w strój piłkarski (koszulka oraz 

spodenki piłkarskie) 

•  Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

• W przypadku niewniesienia opłaty za zajęcia w terminie, osoba zostaje upomniana, gdy opłata 

w dalszym ciągu nie zostanie uregulowana, Użytkownik zostaje skreślony z list. 

• Opłata za miesiąc Zajęć przy jednej jednostce treningowej w tygodniu wynosi 160 PLN brutto 

(słownie: sto sześćdziesiąt złotych). Opłata za miesiąc Zajęć przy dwóch jednostkach 
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treningowych w tygodniu wynosi 240 PLN brutto (słownie: dwieście czterdzieści złotych) (dalej 

„Składka członkowska”)  

Składka członkowska uiszczana jest z góry najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na 

rachunek bankowy Organizatora. 

• Składka członkowska pobierana jest wyłącznie za miesiące, w których odbywają się Zajęcia tj. 

z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia.  

• Płatność Opłaty rezerwacyjnej oraz składki członkowskiej może być dokonywana wyłącznie w 

formie tradycyjnego przelewu bankowego. 

• W przypadku zapisu na zajęcia, niewniesienia opłaty i rezygnacji z kursu bez poinformowania 

Administratora, Uczestnik zostaje obciążony kosztami rezerwacji miejsca do momentu 

pisemnego poinformowania Administratora drogą mailową na kontakt@movecamp.pl 

 

 4. Odpowiedzialność 

 

• Organizator Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia 

uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do 

odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, 

który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. 

• Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia 

miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez 

nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik 

deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub 

pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował 

szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia mimo zaleceń Organizatora. 

• Organizator/ Trener odpowiada za Uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie odbywania się Zajęć. 

W szczególności, Organizator nie odpowiada za Uczestnika, gdy zostanie on na obiekcie, po 

zakończonych Zajęciach lub w szatni. 

• Przed Zajęciami i po Zajęciach za małoletniego Uczestnika odpowiada Opiekun. 

• Opiekunowie nie mają prawa przebywać w miejscu odbywania się Zajęć w ich trakcie bez zgody 

Trenera. 

• Uczestnik lub Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane przez 

Uczestnika. Dotyczy to w szczególności, szkód spowodowanych na obiekcie, gdzie odbywają się 

Zajęcia, szkód spowodowanych innym uczestnikom lub innym osobom obecnym na obiekcie, 

gdzie odbywają się Zajęcia.  

 

5.  Zasady uczestnictwa w Zajęciach  

 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca ośrodka szkoleniowego, w którym 

będą prowadzone Zajęcia oraz terminu Zajęć w okresie jesienno-zimowym proponując 

podjęcie treningów w ośrodku zastępczym na czas okresu jesienno-zimowego. Opiekun oraz 

Uczestnik zostanie poinformowany o fakcie zmiany ośrodka szkoleniowego w okresie 

jesienno-zimowego z odpowiednim wyprzedzeniem 

• [Prawo wypowiedzenia umowy/ rezygnacji z Zajęć] Opiekunowi Uczestnika Zajęć przysługuje 

prawo do wypowiedzenia Umowy i tym samym do rezygnacji z uczestnictwa Uczestnika w 

Zajęciach, pod warunkiem złożenia oświadczenia w sposób wskazany w pkt 3 poniżej, 

najpóźniej 1 pełen miesiąc kalendarzowy przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, w 

którym Uczestnik nie będzie uczestniczyć w Zajęciach.   
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• W przypadku wypowiedzenia, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji 

z udziału poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: 

kontakt@movecamp.pl 

• Rezygnacja z Zajęć po terminie, o którym mowa w pkt 2 powyżej, niezależnie od przyczyn, 

nie zwalania z obowiązku dokonania opłat zgodnie z Regulaminem lub nie uprawnia do 

żądania zwrotu wniesionych opłat.   

• Nieobecność Uczestnika na Zajęciach lub przerwanie udziału w Zajęciach w trakcie miesiąca, 

z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej 

Opłaty miesięcznej za dany miesiąc Zajęć, ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części 

Opłaty miesięcznej.  

• Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności od 

niego niezależnych.   

• W przypadku odwołania Zajęć z przyczyn opisanych w pkt 6, Uczestnikowi przysługuje prawo 

do zwrotu wpłaconej Opłaty miesięcznej w wysokości proporcjonalnej do ilości nie odbytych 

Zajęć lub prawo do skorzystania z innego terminu Zajęć wskazanego przez Organizatora (przy 

czym może to być również inny dzień tygodnia niż dni wcześniej zapisane w harmonogramie 

Zajęć).  

• Uczestnik, który uczestniczył w Zajęciach tj. był zarejestrowany/ miał status Uczestnika Zajęć 

– „Aktywny” lub „Podczas zawieszenia” przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej (tj. przerwy 

trwającej w miesiącu lipiec i sierpień) w danym roku kalendarzowym pozostaje Uczestnikiem 

Zajęć od września w standardowym trybie bez konieczności ponownej rejestracji oraz 

dokonywania wpłaty Opłaty wpisowej. Dodatkowo jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na 

konto organizatora w wysokości 39 PLN brutto ( słownie: trzydzieści dziewięć złotych) w 

miesiącach wakacyjnych ( tj lipiec i sierpień). Organizator w zamian za ww. opłatę 

zobowiązuje się zorganizować jeden trening w miesiącu wakacyjnym. 

•  [Prawo zawieszenia uczestnictwa w Zajęciach]  

Opiekun prawny Uczestnika może złożyć u Organizatora uzasadniony wniosek o zawieszenie 

udziału Uczestnika w Zajęciach, wysyłając taki wniosek pocztą elektroniczną na adres: 

kontakt@movecamp.pl, przy czym:  

a. zawieszenie Uczestnika może nastąpić wyłącznie ze względu na:   

(I) chorobę Uczestnika, wykazaną na podstawie oświadczenia Opiekuna prawego  

(II) wyjątkową sytuację rodzinną utrudniającą lub uniemożliwiającą Uczestnikowi 

uczestnictwo w  

Zajęciach, wykazaną na podstawie oświadczenia Opiekuna prawego,   

b. w okresie zawieszenia Uczestnika w Zajęciach, Opiekun prawny zobowiązany jest do 

uiszczania na rzecz  

Organizatora Opłaty miesięcznej w wysokości 50% kwoty wskazanej w § 2 pkt 3 Regulaminu;  

c. zawieszenie Uczestnika trwa maksymalnie jeden pełny miesiąc kalendarzowy, licząc od 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono chęć zawieszania;  

d. z prawa zawieszenia Uczestnika w Zajęciach, Opiekun prawny może skorzystać wyłącznie 

raz w okresie roku trwania Zajęć;  

e. powrót Uczestnika do udziału w Zajęciach odbywa się po upłynięciu pełnego miesiąca 

okresu zawieszenia, tym samym od kolejnego miesiąca Zajęć Uczestnik uczestniczy w Zajęciach 

na dotychczasowych zasadach.  

• Skorzystanie przez Opiekuna z prawa zawieszenia, o którym mowa w pkt 9 powyżej jest 

prawem niezależnym od prawa wypowiedzenia umowy i tym samym miesięczny okres 

zawieszenia nie jest tożsamy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, o którym mowa w pkt. 

2 powyżej. 
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6. Postanowienia końcowe 

 

• Organizator informuje, że materiały fotograficzne oraz video są integralną częścią zajęć 

grupowych. Organizator informuje o możliwości wykorzystania wizerunku Uczestnika w trakcie 

jego obecności na Zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich 

na stronie internetowej, fan page lub profilu na portalu społecznościowym związanych z 

Fundacją Move Camp, na zasadach wskazanych w Regulaminie korzystania z serwisu 

www.movecamp.pl oraz wskazanych w niniejszym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie 

niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę. Materiały są 

wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą 

wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

• Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie 

wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej Organizatorowi. Od 

dnia otrzymania oświadczenia wizerunek Uczestnika nie będzie uwieczniany. Jednocześnie 

uczestnik proszony jest o niepozowanie, usunięcie się ze strefy foto i video oraz o 

poinformowanie osoby wykonującej foto i video relacje. 

• W przypadku niestosowania się do wymogów Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma 

prawo odmówić przyjęcia go na Zajęcia. 

• W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika lub Opiekuna, 

Organizator ma prawo wykreślenia Uczestnika z Zajęć. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn w 

szczególności: zmiany obowiązującego prawa, zmiany sposobu płatności. Uczestnik lub Opiekun 

będą informowani o każdej zmianie Regulaminu z minimum 7dniowym wyprzedzeniem. 

• Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.movecamp.pl z zakładce 

dokumenty/ regulamin nauki pływania 

• W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób 

są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.movecamp.pl w zakładce 

dokumenty/polityka prywatności 

• Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o 

przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące. 
 


