RODO Sport Team
Nasza firma przykłada szczególną wagę do ochrony powierzonych jej danych osobowych.
W tym celu oraz w celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze
szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO został stworzony zbiór zasad tworzący
politykę prywatności Naszej firmy, która określa informacje dotyczące zbierania i
przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Sport Team,
zwana dalej: Naszą Firmą.

Dane osobowe
Nasza Firma przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych
przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem
przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem
usług oferowanych przez Naszą Firmę.
Nasza Firma zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa,
a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa.
Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
Nasza Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak
najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym
dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa
stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z usług Naszej Firmy, prosimy
przesyłać na adres mailowy kontakt@wyjazdy-wakacyjne.pl

Regulamin Spoko Kemp
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu tanecznego „Spoko
Kemp” zgodnie z ofertą zamieszczona na witrynie www.spokokemp.pl
2. Organizatorem obozu jest – Sport Team Piotr Czeszyk ul. Poznańska 15, 63-040
Nowe Miasto n/Wartą , NIP 786 119 11 81

3. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być dzieci i młodzież do
18 roku życia.
4. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest dokonanie wpłat w wysokości
określonej w cenniku umieszczonym na witrynie internetowej www.spokokemp.pl plus
koszty ewentualnego transportu*, w wyznaczonych przez Organizatora terminach.
Oraz przesłanie Organizatorowi, wypełnionego dokumentu ze zgłoszeniem Uczestnika
- dokument w formie elektronicznej zostanie przesłany na podany adres mailowy.
5. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do
możliwości anulowania rezerwacji miejsca.
6. Obowiazki uczestnika obozu:
a) każdego Uczestnika obowiązuje dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz
zaangażowanie i aktywny udział we wszystkich zajęciach podczas trwania obozu,
b) uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń Trenera/Wychowawcy
dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania,
c) przestrzeganie punktualności, d) dbanie o ład i porządek,

e) uczestnik przed rozpoczęciem zajęć tanecznych zobowiązany jest zdjąć zegarek,
łańcuszek i inne ewentualne ozdoby,
f) uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie
przebywania na obozie,

g) uczestnik obozu nie może bez zgody wychowawców / trenerów oddalać się z
miejsca zakwaterowania lub z miejsca prowadzonych zajęć.
7. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności
niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w pkt. 4, stosowanie alkoholu,
środków odurzających, bądź inne zachowania nieobyczajne, a także zachowania
stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych
uczestników stanowią podstawę do zastosowania następujących środków
dyscyplinujących:
a. powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;
b. wydalenie z obozu, niezależnie od możliwości powiadomienia w uzasadnionych
przypadkach właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
8. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego
środka, decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora jako Kierownik
obozu. Kierownik obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego
bez uprzedniego stosowania pozostałych środków. Kierownik obozu może
zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków dyscyplinujących łącznie.
9. Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika ma obowiązek zgłosić Organizatorowi
wcześniejsze zakończenie pobytu dziecka na obozie. Zgłoszenie takie musi wpłynąć
w formie pisemnej za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego

znajdującego się na stronie internetowej www.spokofamily.pl w zakładce wakacje ferie
lub poczty elektronicznej na adres filipczeszyk@gmail.com ; Dopuszcza się
przekazanie tego dokumentu Kierownikowi obozu.

10. Każdemu Uczestnikowi oraz jego rodzicom bądź opiekunom prawnym zostanie
przedstawiony ramowy Program obozu w celu zapoznania się z nim.
11. Poprzez swój udział w obozie rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika
oświadczają względem Organizatora, iż Uczestnik jest w stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie obozu. W szczególności
rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie Uczestnika nie
zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach
tanecznych przewidzianych w toku obozu.
12. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu. W
szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika
pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.
13. Organizator ponosi odpowiedzialność majątkową od następstw nieszczęśliwych
wypadków uczestników w trakcie obozu do kwoty 10 tys. zł., na którą to kwotę
Organizator zawiera stosowną umowę ubezpieczenia. Rodzice lub opiekunowie
prawni Uczestnika na żądanie zgłoszone wobec Organizatora mogą zapoznać się z
zakresem ubezpieczenia.
14. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za
obóz bądź jej części w przypadku niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które
Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części
świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego zastosowano środek
dyscyplinujący przewidziany w pkt. 7.
15. Warunki rezygnacji:
a. rezygnacja z uczestniczenia w obozie jest możliwa i następuje w drodze złożenia
przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika obozu rezygnacji w formie pisemnej.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie przed datą jego rozpoczęcia
Organizator zatrzymuje część wpłaconej kwoty w następujący sposób:
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie następuje w terminie do 30 dni od daty
rozpoczęcia obozu, Organizator zatrzymuje kwotę 1500,00 PLN / jeden tysiąc pięćset
złotych /
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w obozie, z jakichkolwiek przyczyn, następuje w
terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu, Organizator zatrzymuje 100%
ceny,

b. istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy
rodzice lub opiekunowie prawni rezygnującego Uczestnika znajdą na to miejsce
innego Uczestnika spełniającego warunki określone w niniejszym regulaminie.

c. W przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych
Uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły
obozu Organizator zastrzega możliwość odwołania obozu w terminie 14 dni od daty
jego planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z istnieniem po stronie
Organizatora obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez rodzica/opiekuna w
terminie 30 dni od daty jego planowanego zakończenia.
Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez
Organizatora drogą mailową na adres mailowy podany przez rodzica/opiekuna w
formularzu zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie
e.W przypadku gdy stan epidemii będzie zaostrzony i realizacja Spoko Kemp będzie
całkowicie zablokowana, zaliczka zostanie zwrócona.
f.Spoko Kemp za zgodą obu stron będzie mógł się odbyć innym terminie, zaliczka
przejdzie na poczet realizacji obozu w nowym terminie.
g.Jeśli stan epidemii będzie trwał nadal, a realizacja Spoko Kemp będzie możliwa, w
przypadku rezygnacji klienta z udziału w obozie, zaliczka nie zostanie zwrócona.
16. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu stacjonarnego, zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w terminie trwania obozu.
17. Organizator zapewnia Uczestnikom obozu zajęcia taneczne oraz rekreacyjne
zgodne z ofertą i grafikiem obozu. Niniejsze dokumenty znajdują się na witrynie
internetowej http://www.spokokemp.pl
18. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz
dokonanie wpłaty zadatku w kwocie 500,00 PLN /pięćset złotych/ na rachunek
bankowy nr 68 1140 2004 0000 3902 5266 5462
19. Wymienieni w ofercie Spoko Kemp 2022 instruktorzy zostali już potwierdzeni, w
wyjątkowych przypadkach losowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
instruktora na choreografa tej samej klasy
Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, zobowiązuję się przestrzegać jego
postanowień.

Regulamin warsztatów Spoko Kemp
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników warsztatów Spoko Kemp
zgodnie z ofertą zamieszczona na witrynie www.spokokemp.pl
2. Organizatorem warsztatów jest – Sport Team Piotr Czeszyk ul. Poznańska 15, 63040 Nowe Miasto n/Wartą , NIP 786 119 11 81
3. Uczestnikami warsztatów, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być osoby pełnoletnie

4. Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztatach jest dokonanie wpłat w wysokości
określonej w cenniku umieszczonym na witrynie internetowej www.spokokemp.pl plus
koszty ewentualnego transportu*, w wyznaczonych przez Organizatora terminach.
Oraz przesłanie Organizatorowi, wypełnionego dokumentu ze zgłoszeniem Uczestnika
- dokument w formie elektronicznej zostanie przesłany na podany adres mailowy.
5. W razie niedotrzymania w/w warunków Organizator zastrzega sobie prawo do
możliwości anulowania rezerwacji miejsca.
6. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do:
- Przestrzegania regulaminu obowiązującego podczas warsztatów,
- Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, koleżanek, kolegów i innych osób.
- Dbałości o porządek wokół siebie i o higienę osobistą
- Absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu, narkotyków oraz palenia
papierosów na terenie ośrodka.
7. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek ( obuwie zmienne do
treningu, ubrania)
8. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, organizator warsztatów ma prawo do
ukarania uczestnika, włącznie z wydaleniem z ośrodka, w którym są one realizowane.
9. Każdemu Uczestnikowi zostanie przedstawiony ramowy program warsztatów w celu
zapoznania się z nim.
10. W przypadku spowodowania przez uczestnika warsztatów szkód na mieniu
ośrodka oraz osób trzecich ponosi on odpowiedzialność finansową za pokrycie
kosztów naprawy wyrządzonych szkód
11. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie warsztatów. W
szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika
pozostawione w obiekcie, w którym organizowany są warsztaty.
12. Organizator ponosi odpowiedzialność majątkową od następstw nieszczęśliwych
wypadków uczestników w trakcie obozu do kwoty 10 tys. zł., na którą to kwotę
Organizator zawiera stosowną umowę ubezpieczenia. Rodzice lub opiekunowie
prawni Uczestnika na żądanie zgłoszone wobec Organizatora mogą zapoznać się z
zakresem ubezpieczenia.
13. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej na rzecz Organizatora kwoty za
warsztaty bądź jej części w przypadku niepełnego w nich udziału z przyczyn, za które
Organizator nie odpowiada. W szczególności zwrot świadczenia bądź części
świadczenia nie przysługuje Uczestnikowi, względem którego zastosowano środek
dyscyplinujący przewidziany w pkt. 7.
14. Warunki rezygnacji:

a. rezygnacja z uczestniczenia w warsztatach jest możliwa i następuje w drodze
złożenia przez Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z
uczestnictwa w warsztatach przed datą jego rozpoczęcia Organizator zatrzymuje
część wpłaconej kwoty w następujący sposób:
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach następuje w terminie do 30 dni od
daty rozpoczęcia obozu, Organizator zatrzymuje kwotę 1500,00 PLN / jeden tysiąc
pięćset złotych /
- jeżeli rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach, z jakichkolwiek przyczyn, następuje
w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu, Organizator zatrzymuje
100% ceny,
b. istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy
Uczestnik znajdzie na swoje miejsce innego Uczestnika spełniającego warunki
określone w niniejszym regulaminie.
c. w przypadku braku napłynięcia do Organizatora formularzy zgłoszeniowych
Uczestników w ilości zapewniającej prawidłową i kompleksową realizację formuły
warsztatów Organizator zastrzega możliwość ich odwołania w terminie 14 dni od daty
planowanego rozpoczęcia, co równoznaczne jest z istnieniem po stronie Organizatora
obowiązku zwrotu całości kwoty wpłaconej przez uczestnika w terminie 30 dni od daty
jego planowanego zakończenia.
Oświadczenie w tym przedmiocie dla swej skuteczności winno zostać złożone przez
Organizatora drogą mailową na adres mailowy podany przez uczestnika w formularzu
zgłoszeniowym, którego podpisanie warunkuje uczestnictwo w obozie
e. w przypadku gdy stan epidemii będzie zaostrzony i realizacja Spoko Kemp będzie
całkowicie zablokowana, zaliczka zostanie zwrócona.
f. Spoko Kemp za zgodą obu stron będzie mógł się odbyć innym terminie, zaliczka
przejdzie na poczet realizacji warsztatów w nowym terminie.
g. Jeśli stan epidemii będzie trwał nadal, a realizacja Spoko Kemp będzie możliwa, w
przypadku rezygnacji klienta z udziału w warsztatach, zaliczka nie zostanie zwrócona.
15. Organizator zapewnia Uczestnikom warsztatów stacjonarnych, zakwaterowanie,
całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w terminie ich trwania.
16. Organizator zapewnia Uczestnikom warsztatów zajęcia taneczne oraz rekreacyjne
zgodne z ofertą i grafikiem. Niniejsze dokumenty znajdują się na witrynie internetowej
http://www.spokokemp.pl
17. Warunkiem rezerwacji miejsca na obozie jest przesłanie podpisanego Regulaminu
oraz dokonanie wpłaty zadatku w kwocie 500,00 PLN / pięćset złotych/ oraz kolejnych
transz płatności w określonych w umowie terminach, na rachunek bankowy nr 68 1140
2004 0000 3902 5266 5462

18. Wymienieni w ofercie Spoko Kemp 2022 instruktorzy zostali już potwierdzeni, w
wyjątkowych przypadkach losowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
instruktora na choreografa tej samej klasy

Zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu, zobowiązuję się przestrzegać jego
postanowień.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę firmie Sport Team Piotr Czeszyk NIP 786 132 14 65 oraz spółce
Spoko Family NIP 973 100 99 48 na publikację mojego wizerunku, znajdującego się
na fotografiach oraz materiałach wideo wykonanych w ramach Spoko Kemp 2022 w
terminie 10-19.08.2022, zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich i
pokrewnych oraz bez naruszenia dóbr osobistych. Zgoda ta jest bezterminowa i
dotyczy udostępnienia fotografii i materiałów wideo do kampanii reklamowych Spoko
Kemp oraz Spoko Family, na następujących polach eksploatacji:
1.Wprowadzenie do pamięci komputera;
2. Odtwarzanie publiczne;
3. Udostępnianie i wykorzystywanie dzieła na stronach WWW oraz mediach
społecznościowych Facebook, Instagram: Spoko Kemp, Tancbuda Challenge, Spoko
Family
4. Swobodne modyfikacje,
5. Publiczne odtwarzanie przez Sport Team i Spoko Family,
6. Swobodne wykorzystywanie przez Sport Team i Spoko Family w materiałach
wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach
7. Utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii - dowolną techniką, w tym
utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
8. Wprowadzanie do obrotu oryginału , zmodyfikowanych wersji oryginału albo
egzemplarzy;
9. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii i materiałów wideo w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

