
INFORMACJA O OBOZIE 

 

I. Organizator:  

 

Akademia Piłkarska 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; tel.: +48500760770 e-mail: biuro@eskadra.eu. 

 

II. Informacje podstawowe 

 

1. Miejsce pobytu: Krasnobród……………………………………………………...………….…………………….……. 

2. Czas trwania: od 02.08.2021 do 09.08.2021……………………………………………..………..………………………. 

3. Ilość noclegów: 7……………….……………………………….…...………………………………………..…………… 

4.  Miejsce i termin wyjazdu: 02.08.2021 ul. Strażacka 121…..……………………………………………………………. 

5.  Miejsce i termin powrotu:  09.08.2021 ul. Strażacka 121……………………………………………………..………… 

6. Transport (rodzaj, klasa, kategoria, czas trwania przejazdów): Autokar………….………………………………… 

7. Miejsce zakwaterowania (położenie, rodzaj, ilość osób w pokojach, standard) Hotel Hubal na terenie ośrodka 

szkoleniowo – wypoczynkowego w Krasnobrodzie……………………………….. ……………………….………… 

8. Wyżywienie (liczba i rodzaj posiłków): 3 posiłki dziennie, czyli śniadanie, obiad i kolacja na terenie 

obiektu………………………………………...……………………………………………………………………………. 

9. Szczegółowy program obozu (ilość treningów dziennie rodzaj, ilość sparingów, inne zajęcia)  

Obóz piłkarski mający na celu przygotowanie zawodników do rundy jesiennej rozgrywek ligowych MZPN. 

Dodatkowym celem jest integracja zespołów. Plan obozu zakłada 2 jednostki treningowe dziennie oraz 

dodatkowe zajęcia np. wyjście nad zalew, gry integracyjne, zajęcia taktyczne, oraz mecze sparingowe.  

 

10. Zajęcia będą  prowadzone w grupach 15-20 – osobowych. 

11. Ze względu na charakter Obóz nie jest dostępny dla osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych. 

 

III. Cena i zaliczki 

 

1. Cena Obozu wynosi 1450 zł………………………..……….. Płatna w terminie 16.07.2021……………….…………..  

2. Zaliczka wynosi 450 zł…………………………………..…. Płatna w terminie 15.05.2021………….……….……….. 

Płatność jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Organizatora. 

 

IV. Minimalna liczna uczestników, odwołanie Obozu, odstąpienie od Umowy  

 

1. Minimalna liczba Uczestników, wymagana, aby Obóz odbył się wynosi 50………………..……………………….. 

2. Organizator powiadomi o ewentualnym odwołaniu Obozu z powodu niewystarczającej liczny zgłoszeń nie 

później, niż na 20 dni przed rozpoczęciem Obozu. 

3. Opiekun ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie przez rozpoczęciem Obozu.  

W przypadku odstąpienia  od Umowy przez Opiekuna Organizator dokonuje potrąceń z wpłat Uczestnika, w 

wysokości poniesionych kosztów związanych z imprezą, jednak nie więcej niż: 

a) 500 zł przy rezygnacji począwszy od dnia pierwszej wpłaty do 50 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, 

b) 50% ceny imprezy przy rezygnacji od 50 do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy, 

c) 80% ceny imprezy przy rezygnacji od 31 do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy, 

d) 100% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 20 dni. 



 

IV Ubezpieczenie 

W ramach ceny imprezy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem podstawowym. Organizator może zaoferować 

Opiekunowi dodatkowe, dobrowolne objęcie Uczestnika ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, na warunkach uzgodnionych odrębnie.  

 

V. Wymagania zdrowotne  

 

Od Uczestnika wymagany jest stan zdrowia, umożlwiający mu pełne uczestniczenie w zajęciach sportowych, 

zajęciach piłkarskich jako formie rekreacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odebrałem dnia  ………………….………                                  Podpis …………………………………….……………. 


