Regulamin obozów
Organizator:
BMZ Team Sp. z o.o., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Ul. Karminowa 28, 45-420 Opole, Polska, wysokość kapitału zakładowego 6000,00 zł,
KRS: 0000683459 | NIP: 7543150641 | REGON: 367593263
Uczestnik:
Osoba, która opłaciła swój udział w obozie i wyraziła chęć wzięcia udziału w nim.
Informacje podstawowe
•

Regulamin dotyczy obozów organizowanych przez Organizatora.

•

Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikowi obozu opiekę trenera, nocleg oraz
wyżywienie w formie trzech posiłków dziennie.

•

Zasady płatności za obóz: płacąc za obóz Uczestnik akceptuje regulamin w formie
elektronicznej. Płatność na wskazane konto, tak jak na fakturze proforma, którą Uczestnik
otrzyma po zgłoszeniu chęci udziału w obozie.

•

Uczestnik dokonuje zapisu na obóz w formie online lub telefonicznie. Otrzymuje na
wskazany adres e-mail fakturę proformę, dokonuje płatności.
Regulamin uczestnika obozu

•

Uczestnik obozu zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić sobie ubezpieczenie NNW
oraz pokryć jego koszty.

•

Uczestnik zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić i/bądź zorganizować sobie
transport na obóz oraz powrót z obozu oraz pokryć jego koszty.

•

Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia na podane wyżej konto bankowe pełnej sumy za
udział w obozie.

•

W przypadku płatności za obóz oraz braku obecności na zgrupowaniu, uczestnikowi nie
przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

•

W przypadku płatności za obóz oraz obecności na zgrupowaniu, uczestnikowi nie
przysługuj prawo do zwrotu pieniędzy.

•

W przypadku gdy Uczestnik wpłacił zaliczkę i nie dokonał wpłaty pozostałej sumu
należności, nie przysługuje mu zwrot zaliczki.

•

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do roszczeń wobec BMZ Team Sp. Z.o.o. i osób z nim
związanych w przypadku nieszczęśliwego wypadku/uszczerbku na zdrowiu/itp. podczas
obozu.

•

Uczestnik odpowiada osobiście za stan swojego zdrowia oraz zapewnia, że nie ma
przeciwskazań lekarskich, aby uczestniczyć w obozie.

•

Uczestnik obozu musi mieć ukończone 18 lat.

•

Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w
celu umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w obozie oraz akceptuje politykę
prywatności, która umieszczona jest na stronie internetowej: http://bmzteam.pl/politykaprywatnosci/

