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REGULAMIN OBOZU 

• Organizatorem obozu jest Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii 
Piłkarskich JSS Klub Sportowy – oficjalny partner Juventus FC  w 
Polsce, z siedzibą w Toruniu przy ul. Moniuszki 11/3, Regon: 
341431440, NIP: 9562303466, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego,  Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462948. 

• Warunkiem uczestnictwa w obozie jest akceptacja przez 
rodzica/opiekuna regulaminu. 

• Rejestracja uczestnika obozu odbywa się internetowo na stronie 
www.juventusacademy.pl poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia.  

Płatności 

• Wpłata zadatku w wysokości 350 PLN za obóz następuje w ciągu 7 dni 
od dokonania rejestracji, za pośrednictwem strony internetowej - 
www.jacademy.pl płatne na konto bankowe  
61 2030 0045 1110 0000 0270 6180, Fundacja Kujawsko Pomorskich 
Akademii Piłkarskich JSS Klub Sportowy, ul. Moniuszki 11/3, 87-100 
Toruń, 

• Wpłata pozostałej kwoty następuje w dwóch ratach po 500 zł każda w 
terminach: 
a) I rata – najpóźniej do 10 grudnia 2017 roku, 
b) II rata – najpóźniej do 15 stycznia 2018 roku. 
Wpłaty należy dokonywać na rachunek: 61 2030 0045 1110 0000 
0270 6180, Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS 
Klub Sportowy, ul. Moniuszki 11/3, 87-100 Toruń, tytułem: Imię i 
nazwisko uczestnika, data urodzenia, PŁOCK 2018 II Turnus. 

• Brak wpłaty zadatku w ciągu 7 dni od daty rejestracji, powoduje 
anulowanie zgłoszenia. 

• Wpłata zadatku gwarantuje udział dziecka w obozie. Zadatek nie 
podlega zwrotowi. 

• W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału 
dziecka w obozie - rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać 
informacje o rezygnacji z uczestnictwa w obozie e-mailem na adres 
torun@jacademy.pl 
 

 

 



                               

GROWING YOUR DREAMS 

SINCE 1987 

 

W powyższej sytuacji Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii 
Piłkarskich JSS Klub Sportowy dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem, 
że: 
a) jeżeli rezygnacja nastąpi do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu - 
zwrot za potrąceniem kwoty 800 zł, 
b) jeżeli rezygnacja nastąpi na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia 
obozu - zwrot za potrąceniem kwoty 1000zł 

c) jeżeli osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika obozu, wówczas 
kwota zostanie zwrócona w całości wpłat. 

UWAGA! Dla rejestracji dokonanych po 10 grudnia 2017 r. 
obowiązuje wpłata całej wymaganej na daną chwilę zaliczki w 
przeciągu siedmiu dni od otrzymania e-maila z potwierdzeniem 
zapisu dziecka na obóz oraz obowiązuje harmonogram ratalny. 

• Organizator zapewnia Uczestnikom wodę na zajęciach piłkarskich. 
• Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas obozu. 
• Wszystkie obozy podlegają zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty. 
• Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub 

Sportowy, nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu z przyczyn 
niezależnych od organizatora. 

• Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS Klub 
Sportowy, nie ponosi odpowiedzialności za osobiste przedmioty 
wartościowe uczestnika obozu.  

• Opiekunowie prawni uczestnika obozu ponoszą pełną odpowiedzialność 
materialną za szkody i straty wyrządzone przez uczestnika. 

• Wszyscy uczestnicy obozu mają zagwarantowane ubezpieczenie NNW. 
• Opiekun prawny zobowiązuje się do dostarczenia wypełnionej karty 

uczestnika obozu pobranej ze strony www.jacademy.pl 
• Opiekun prawny uczestnika obozu w momencie samodzielnego odbioru 

dziecka z placówki ma obowiązek okazania dowodu tożsamości, a w 
przypadku dowozu lub odbioru uczestnika przez inna osobę, 
wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez opiekuna 
prawnego, zawierającego dane personalne opiekuna prawnego oraz 
osoby odbierającej uczestnika obozu: imię, nazwisko, nr dowodu 
osobistego, adres zamieszkania, nr telefonu. 

• Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w trakcie obozu aktualnej 
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

• Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do przestrzegania 
regulaminu obozu. 

• W razie nieprzestrzegania regulaminu obozu, ciągłego naruszania 
ustaleń przez uczestnika, organizator może usunąć dziecko z obozu. 
Koszty zawiązane z usunięciem dziecka ponosi opiekun prawny. 

• Organizator zastrzega sobie, możliwość odwołania obozu bez podania 
przyczyny wraz ze zwrotem wpłaconej kwoty przez uczestnika. 


