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Regulamin prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci 

organizowanych przez Akademię Piłkarską EsKadra Spółka z o.o. 
 

§ 1  

Wyjaśnienie pojęć 

 

Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu lub Umowy użyto wskazanego poniżej słowa pisanego z dużej litery, słowu temu nadaje się 

znaczenie zgodne z poniższym: 

 

i. Harmonogram – oznacza terminarz Zajęć ustalany przez Organizatora, 

ii. Lista Uczestników – lista Uczestników, którzy biorą udział w Zajęciach, 

iii. Obiekt sportowy - obiekt sportowy przy ul. Strażackiej 121 w Warszawie, 

iv. Opiekun – opiekun prawny (rodzic bądź inna osoba lub osoby będące opiekunem na podstawie innego tytułu prawnego) 

Uczestnika, 

v. Opłata wpisowa – kwota, którą zobowiązani są zapłacić Opiekunowie, w związku z zawarciem Umowy, która pokrywa 

koszty organizacyjne, w tym związane z zapewnieniem Uczestnikowi zestawu odzieży treningowej, 

vi. Opłata za zajęcia – kwota, którą zobowiązani są płacić Opiekunowie Organizatorowi, gdy zapisali Uczestnika na zajęcia; 

płatności odbywają się miesięcznie, na zasadach i warunkach określonych w Umowie, 

vii. Opłata za Rozgrywki – oznacza opłatę związaną z udziałem Uczestnika w Rozgrywkach, 

viii. Opłata za Trening Indywidualny – oznacza opłatę związaną z udziałem Uczestnika w Treningu Indywidualnym, 

ix. Organizator – oznacza Akademię Piłkarską EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Strażackiej 121, 04-455 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 

380272400, 

x. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zajęć sportowych dla dzieci organizowanych przez Organizatora, dostępny w 

siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej, stanowiący załącznik do Umowy, 

xi. Rocznik – oznacza grupę Uczestników ustaloną według kryterium wieku Uczestnika i Uczestników, 

xii. Rozgrywki – oznaczają szeroko pojęte mistrzostwa, turnieje krajowe i międzynarodowe, organizowane przez 

Organizatora albo przez odpowiedni związek sportowy oraz podobne organizacje, 

xiii. Sezon – okres w którym prowadzone są Zajęcia, 

xiv. Trening Indywidulny – zajęcia dodatkowe dla Uczestnika, nie wynikające z Harmonogramu, zlecane dodatkowo przez 

Opiekuna, 

xv. Uczestnicy – inne osoby biorące udział w Zajęciach, na zasadach i warunkach jak Uczestnik, 

xvi. Uczestnik – oznacza dziecko (osobę niepełnoletnią) zgłoszoną przez swojego Opiekuna i biorącą udział w Zajęciach, 

xvii. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, której przedmiotem są warunki udziału Uczestnika w 

Zajęciach, a do której Regulamin stanowi załącznik, 

xviii. Zajęcia – oznaczają zajęcia sportowe, zajęcia piłkarskie, organizowane przez Organizatora, na zasadach i warunkach 

określonych Umową. 

 

§ 2 

Zajęcia 

 

1. Organizatorem Zajęć piłkarskich jest Organizator. Zajęcia są prowadzone przez osoby dysponujące odpowiednimi 

uprawnieniami i doświadczeniem, tj. trenerów. 
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2. W   Zajęciach mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy.  

3. Zajęcia odbywają się cyklicznie, zgodnie z Harmonogramem. W zależności od Rocznika, zajęcia odbywają się od dwóch 

do czterech razy w tygodniu. W niedziele i święta w rozumieniu przepisów o dniach wolnych od pracy, zajęcia nie 

odbywają się. Zajęcia, których cykliczny termin przypadałby w święto, nie podlegają odpracowaniu w innym terminie ani 

przesunięciu na inny dzień, nie przysługuje za nie przedłużenie Zajęć odbywających się w innym dniu. 

4. Ustalenie Harmonogramu, o którym mowa w ustępie powyższym należy do Organizatora. Udostępnienie 

harmonogramu następuje za pośrednictwem maila na adres wskazany przez Opiekuna w Umowie lub na stronie WWW 

Organizatora. Opiekun wyraża zgodę na otrzymywanie smsów i emalii od Organizatora w sprawach dotyczących 

Harmonogramu i Zajęć.  

5. Organizator ustala Harmonogram na sezon (okres od 1 sierpnia do 30 czerwca następnego roku) przed jego 

rozpoczęciem. Harmonogram w trakcie sezonu może ulec zmianie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć, w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od niego. W 

przypadku odwołania Zajęć, Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia innego terminu Zajęć.  

7. W miesiącu lipcu Zajęcia nie odbywają się. W miesiącu sierpniu odbywają się Zajęcia wyłącznie dla niektórych 

Roczników. O Rocznikach nieodbywających Zajęć w sierpniu Opiekun zostanie poinformowany przy przesłaniu 

Harmonogramu na dany Sezon.  

8. O terminie i miejscu Treningów Indywidualnych Opiekun zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 3 

Wartości i zasady 

 

1. Każdy Uczestnik i Opiekun będzie starał się pilnować terminowości i nie spóźniać się na Zajęcia. 

2. Zajęcia mają na celu rozwój dzieci poprzez wartości sportowe i zabawę. 

3. Zajęcia nie służą wyczynowemu wykonywaniu sportów.  

4. Opiekunowie starają się z wyprzedzeniem poinformować o nieobecności Uczestnika na Zajęciach. 

5. Organizator zwraca uwagę, że prawidłowe żywienie jest podstawą rozwoju każdego Uczestnika. 

6. Opiekunowie nie stresują uczestników poprzez krzyki lub wywieranie  presji. Zamiast tego Opiekunowie wykazują 

względem Uczestników cierpliwość i wsparcie. 

 

§ 4 

Opłaty 

 

1. Wysokość i terminy płatności opłat, określa Umowa.   

2. Uiszczenie Opłaty wpisowej jest warunkiem wpisania na Listę Uczestników.  

3. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, chyba, że przed otrzymaniem żądania jej zwrotu Organizator nie podjął 

czynności, na które opłata jest przeznaczona.  

4. W przypadku braku uiszczenia Opłaty wpisowej w terminie wskazanym w Umowie Organizator może wypowiedzieć 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Opłata za Zajęcia pobierana jest za każdy miesiąc obowiązywania Umowy, z wyjątkiem sytuacji gdy Umowa stanowi 

inaczej.  

6. Organizator może zmienić wysokość Opłaty za Zajęcia w każdym czasie. O zmianie wysokości Opłaty za Zajęcia 

Organizator poinformuje na stronie WWW oraz zawiadomi Opiekuna za pomocą poczty elektronicznej.  

7. Opłata za Zajęcia w zmienionej wysokości obowiązuje od początku miesiąca następującego po pierwszym pełnym 

miesiącu kalendarzowym po dniu zawiadomienia. 
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8. W przypadku zmiany wysokości Opłaty za Zajęcia, Opiekun może w terminie tygodnia od rozesłania zawiadomienia o 

zmianie wysokości Opłaty za Zajęcia wypowiedzieć Umowy, ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca, za który 

obowiązuje dotychczasowa wysokość Opłaty za Zajęcia.   

9. W przypadku zaległości w Opłacie za Zajęcia przekraczającej 5 dni, Organizator może zawiesić uczestnictwo Uczestnika 

w Zajęciach.  

10. W przypadku zaległości w Opłacie za Zajęcia przekraczającej 30 dni i wezwaniu Opiekuna do zapłaty, przesłanego na 

adres email podany w Umowie do korespondencji Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Opiekuna z obowiązku zapłaty Opłaty za Zajęcia, za każdy 

miesiąc, choćby niepełny, w którym Uczestnik brał lub miał prawo brać udział w Zajęciach. 

11. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Rozgrywek jest uiszczenie Opłaty za Rozgrywki.  

12. Wysokość i termin płatności każdorazowej Opłaty za Rozgrywki zostaną podane na stronie WWW Organizatora oraz 

zakomunikowane Opiekunowi za pomocą poczty elektronicznej (z tym, że mogą być one podane również za więcej niż 

jeden miesiąc). Do Opłaty za Rozgrywki stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy i Regulaminu dotyczące Opłaty 

za Zajęcia. W przypadku zaległości w Opłacie za Rozgrywki, Organizator zastrzega możliwość niedopuszczenia do 

Rozgrywek Uczestnika, którego dotyczy zaległość. 

13. Warunkiem uczestnictwa Uczestnika w Treningu Indywidualnym jest wniesienie dodatkowej Opłaty za Trening 

Indywidualny w wysokości i terminach wskazanych na stronie Organizatora i/lub zakomunikowanych Opiekunowi za 

pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 5 

Odzież 

 

1. Uczestnik po uiszczeniu Opłaty Wpisowej otrzyma zestaw odzieży treningowej.  

2. W przypadku konieczności wymiany odzieży treningowej Uczestnika lub jej elementów, niezbędnej do uczestnictwa w 

Zajęciach, Organizator poinformuje Opiekuna o wysokości kosztów związanych z przygotowaniem zestawu lub 

elementu stroju, a Opiekun zobowiązany jest do poniesienia kosztu w wysokości wskazanej przez Organizatora w 

terminie wskazanym przez Organizatora. Brak uiszczenia tych opłat W przypadku nieuiszczenia tej opłaty postanowienia 

Regulaminu o wypowiedzeniu z powodu zaległości w zapłacie Opłat za Zajęcia stosuje się odpowiednio. 

3. Odzież na rozgrywki (koszulka, spodenki getry) zapewnia Organizator, który wydaje ją Uczestnikom przez meczem i 

zbiera od Uczestników po zakończeniu meczu.   

 

§ 6 

Organizacja Zajęć 

 

1. Zajęcia będą odbywać się w grupach. Organizator zastrzega sobie możliwość przydziału Uczestników Zajęć do 

odpowiednich grup. Podział na grupy będzie podyktowany warunkami fizycznymi, płcią, predyspozycjami, poziomem 

lub innymi obiektywnymi kategoriami i czynnikami. W szczególności Uczestnicy będą przydzielani według wieku do 

poszczególnych Roczników. Klasyfikacja podziału na Roczniki dostępna jest na stronie WWW Organizatora, w razie 

zmiany progów wiekowych Organizator zawiadomi o tym Opiekuna za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Zajęcia, w zależności od Rocznika, trwają od 60 do 90 minut. 

3. Organizator rekomenduje, aby Opiekun był obecny na widowni podczas Zajęć. 

4. Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika tak Organizatorowi, innym Uczestnikom i 

opiekunom oraz osobom trzecim. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie. 

6. Nadzór nad każdą grupą sprawuje co najmniej jeden trener i/lub dodatkowo asystent, który prowadzi Zajęcia według 

odpowiedniego programu treningowego dostosowanego do poziomu grupy i wieku Uczestników. 
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7. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno na otwartym terenie, jak i w obiekcie na stałe bądź częściowo zadaszonym lub 

namiocie.  

8. Uczestnicy zobowiązani są bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń trenera. Opiekun zobowiązany jest pouczyć 

Uczestnika, o tym obowiązku i zobowiązuje się egzekwować go. 

9. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia profesjonalnego wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prawidłowego 

przebiegu Zajęć. 

10. Uczestnicy biorą udział w Zajęciach w odzieży treningowej otrzymanej od Organizatora. 

11. W przypadku, gdy Uczestnik nie stosuje się do poleceń trenera, czym stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych Uczestników Zajęć, w szczególności poprzez agresywne zachowania, 

stosowanie wulgaryzmów, wandalizm, lub inne tego typu zachowania, trener może podjąć decyzję o odsunięciu od Zajęć 

Uczestnika. Z tego tytułu Opiekunowi nie przysługują względem Organizatora  żadne roszczenia. 

12. Opiekun oświadcza, że jest świadomy, że oprócz udziału w szkoleniu i w Zajęciach, udział Uczestnika w organizowanych 

przez Organizatora na podstawie odrębnych umów obozach szkoleniowych jest wymagany przez Organizatora jako 

warunek dopuszczenia Uczestnika do Rozgrywek i w związku z tym Opiekun oświadcza, że nie będzie mieć do 

Organizatora żadnych roszczeń związanych z niedopuszczeniem Uczestnika do Rozgrywek, jeżeli Uczestnik nie 

realizował w pełni programu szkoleniowego przewidzianego przez Organizatora. 

 

§ 7 

Zdrowie Uczestnika 

 

1. Opiekun jest zobowiązany na bieżąco informować o stanie zdrowia Uczestnika. 

2. Opiekun przed przystąpieniem do Zajęć przez Uczestnika, jest zobowiązany pisemnie poinformować Organizatora o jego 

stanie zdrowia, w szczególności o wszelkich schorzeniach, chorobach, przypadłościach, przebytych kontuzjach i urazach, 

zaburzeniach, dolegliwościach, w tym przebytych operacjach i chorobach lub wskazanie innych dolegliwości mogących 

stanowić realną przeszkodę w braniu udziału przez Uczestnika w Zajęciach. Informacje te Opiekun jest zobowiązany 

aktualizować Organizatorowi. W przypadku niedostarczenia oświadczenia o którym mowa w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Uczestnika do Zajęć, z winy Opiekuna. 

3. Organizator oświadcza, iż nie posiada wiedzy ani kwalifikacji medycznych w przedmiocie oceny zdatności i możliwości 

Uczestnika do uczestniczenia w Zajęciach. Decyzję o dopuszczeniu do udziału w Zajęciach każdorazowo zobowiązany 

jest podejmować Opiekun, a w przypadkach wymagających wiedzy medycznej, Opiekun po zasięgnięciu opinii 

odpowiedniego lekarza specjalisty.  

4. Organizator rekomenduje przeprowadzenie przez Opiekuna kompleksowych badań lekarskich Uczestnika przez 

przystąpieniem do Zajęć, w celu wyeliminowania przeciwskazań do uczestnictwa w Zajęciach. 

5. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Organizatora w przedmiocie możliwości uczestnictwa w Zajęciach z przyczyn 

zdrowotnych, może on zażądać od Opiekuna przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w przedmiocie udziału 

Uczestnika w Zajęciach. Zaświadczenia takiego Organizator może żądać co 12 miesięcy i/lub w razie zauważalnej zmiany 

okoliczności. 

6. W przypadku brania udziału przez Uczestnika w Rozgrywkach, w których wymagane jest przedłożenie okresowych 

badań lekarskich, Opiekun zobowiązuje się we własnym zakresie przeprowadzić badania Uczestnika. O konieczności 

przeprowadzenia, badań, ich zakresie i częstotliwości Organizator poinformuje Opiekuna ze stosownym wyprzedzeniem    

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, tak pierwotne i następcze, szkody na osobie,  

związane z uczestnictwem w Zajęciach pomimo nieodpowiedniego stanu zdrowia Uczestnika, które nie są zawinione 

przez Organizatora. W szczególności Organizator nie jest zobowiązany podejmować i inicjować działań zmierzających do 

oceny stanu zdrowia Uczestnika przed Zajęciami. 



 

 
Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w przy ulicy Strażackiej 121, 04-455 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego KRS 0000732601, NIP: 9522181904, REGON 380272400, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych.  

Strona 5 z 7 

8. Opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika, tak Organizatorowi, innym Uczestnikom i 

opiekunom oraz osobom trzecim. 

 

§ 8 

Nieobecność 

 

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie może uczestniczyć w Zajęciach z powodu choroby trwającej powyżej 28 dni, Opiekun 

może złożyć wniosek o zawieszenie uczestnictwa w Zajęciach przez Uczestnika. Wniosek taki Opiekun składa na 

formularzu dostępnym na stronie WWW Organizatora w formie pisemnej lub na adres elektroniczny Organizatora. Do 

wniosku Opiekun załącza zaświadczenie lekarskie o chorobie zawierające zwolnienie z zajęć sportowych. 

2. Rozpoznanie wniosku, o którym mowa powyżej należy do uznania Organizatora. 

3. W przypadku zawieszenia uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Opiekun będzie uiszczać 30% 

Opłaty za zajęcia przez okres zawieszenia uczestnictwa w Zajęciach. 

  

§ 9 

Dane osobowe 

 

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna (zarówno wskazane w Umowie, jak i 

pozyskane w trakcie realizacji Umowy) wyłącznie na potrzeby wykonywania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) jak 

również w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora, w szczególności na potrzeby kontaktu z Uczestnikiem lub 

Opiekunem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Obiektu sportowego bądź w celu prowadzenia działań informacyjnych, 

i promocyjnych Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ponadto, w innych przypadkach Organizator może przetwarzać 

dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w 

treści ewentualnej zgody.  

2. Administratorem danych jest Organizator.  

3. Powyższe dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji niniejszej 

Umowy, w szczególności trenerom. Podanie danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wykonywania Umowy i 

jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora. Brak podania przez 

Opiekuna wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu lub wykonywaniu 

Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, tj. przez czas jej obowiązywania 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu 

Organizatora. 

4. Dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Uczestnik 

oraz Opiekun mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, usunięcia lub przenoszenia, prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo wycofania swojej zgody na 

przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile zgoda jest podstawą przetwarzania), przy czym wycofanie zgody nie 

wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie uprzedniej zgody. Ponadto, istnieje 

możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 10 

Prawa autorskie 

 

1. W przypadku, gdy w wyniku jakichkolwiek czynności podejmowanych przez Organizatora związanych z 

wykonywaniem Umowy, dojdzie do powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 
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pokrewnych, z chwilą jego wykonania, na Organizatora przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do takiego 

utworu, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

i. utrwalania i zwielokrotniania w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

ii. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub 

egzemplarzy, 

iii. rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – w szczególności poprzez publiczne wykonanie, 

wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, w sposób naziemny, kablowy i cyfrowy, 

a także poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci 

teleinformatycznych, 

iv. korzystania w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności, w szczególności poprzez zamieszczanie na 

stronach internetowych lub profilach portali społecznościowych należących do Organizatora, 

v. korzystania w ramach działalności promocyjnej, marketingowej i reklamowej Organizatora oraz osób trzecich; 

vi. dokonywania wszelkich modyfikacji i zmian oraz tworzenia utworów zależnych, 

vii. dalszego przenoszenia praw, jak również zawieranie umów z osobami trzecimi, 

viii. wykorzystywania na potrzeby szkoleniowe, instruktarzowe i testowe. 

 

2. Wysokość Opłaty za Zajęcia uwzględnia dopuszczalność wykorzystania pozyskanych materiałów w celach wyżej 

opisanych. 

3. Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego, jak i Uczestnika, w zakresie opisanym w Umowie. 

 

§ 11 

Wykorzystanie wizerunku 

1. Organizator odpowiada  za  szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania chyba, 

że jest to następstwem okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi. Organizator jest odpowiedzialny za 

niezachowanie należytej ostrożności.  

2. Opiekun oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, 

utrwalonego podczas Zajęć podstawowych, Rozgrywek i Treningów Indywidualnych, na zasadach określonych w 

niniejszym paragrafie. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje prawo używania fotografii, nagrań wideo we wszelkiego rodzaju 

działaniach promocyjnych i informacyjnych prowadzonych przez Organizatora w związku z promocją działalności 

Organizatora, w tym w szczególności uprawnia Organizatora do publikowania ww. materiałów zawierających wizerunek  

Uczestnika w sieci Internet (w szczególności na stronie internetowej Organizatora i w jej profilach społecznościowych), w 

mediach tradycyjnych i elektronicznych, w wydawnictwach prasowych, jak również we wszystkich innego rodzaju 

materiałach promocyjnych Organizatora, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.  

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczone terytorialnie i ilościowo. 

5. Niniejsze zezwolenie udzielone jest na czas nieograniczony.  

6. Wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, koloru, rozmiaru 

bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych, ogólnie uznanych za nieetyczne lub 

naruszających dobra osobiste. 

7. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej następuje nieodpłatnie.  
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§ 12 

Odpowiedzialność i postanowienia końcowe 

 

1. Organizator odpowiada  za  szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania swojego zobowiązania, chyba, 

że jest to następstwem okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi. Organizator jest odpowiedzialny za 

niezachowanie należytej ostrożności.  

2. W przypadku złożenia przez Opiekuna reklamacji Organizator udzieli odpowiedzi Opiekunowi w terminie 14 dni od 

wpłynięcia reklamacji.  

3. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

4. Organizator może zaoferować Opiekunowi dodatkowe, dobrowolne objęcie Uczestnika ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, na warunkach uzgodnionych odrębnie.  

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

7. W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a treścią Regulaminu decydująca jest treść Umowy. 

8. O ile Umowa nie wymaga innej formy, korespondencja, w szczególności korespondencja bieżąca oraz ta wskazana wprost 

w treści Umowy, będzie przesyłana pocztą elektroniczną na adresy podane w Umowie Opiekun obowiązany jest 

powiadomić Organizatora o nowym adresie pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na adres dotychczasowy za 

prawidłowo doręczoną), a na adres każdorazowo podany na stronie WWW Organizatora – w stosunku do Organizatora. 

9. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe 

postanowienia Umowy lub Regulaminu pozostaną ważne i skuteczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin został wprowadzony uchwałą zarządu Organizatora.  

Regulamin z dnia 09.08.2018 roku w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.08.2018 roku. 


