
 
Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych  
przez Fundację Więcej niż Sport 

Zasady ogólne  
1. Przed zgłoszeniem udziału w imprezie zapoznaj się z poniższymi warunkami.  
2. Pamiętaj, że wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy z organizatorem.  
3. Osoby niepełnoletnie mogą zapisać się i uczestniczyć w obozie tylko za zgodą swojego opiekuna prawnego.  
4. Uczestnik obozu jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu wypełnioną i podpisaną 
przez niego (bądź przez opiekuna prawnego w przypadku uczestników poniżej 18 roku życia) „Kartę 
kwalifikacyjną” (do pobrania ze strony internetowej).  

Warunki płatności  
1. Uczestnik zostaje zapisany na obóz po wysłaniu zgłoszenia i wpłaceniu zaliczki.  
2. Pozostała należność powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy (jeśli nie 
uzgodniono inaczej).  
3. Jeżeli nie uzgodniono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy podany w informacjach o 
obozie.  

Odwołanie imprezy i zmiana programu  
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników 
nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem oraz w przypadku zaistniałej siły wyższej np. kataklizmy, 
zamknięcie granic, złe warunki atmosferyczne, znacząca zmiana kursu dewiz, stan wojenny, zmian regulacji 
prawnych itp.  

Ubezpieczenia  
1. W przypadku imprezy krajowej uczestnik ubezpieczony jest od kosztów następstw nieszczęśliwych 
wypadków.  

Rezygnacja z imprezy  
1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić jedynie w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez 
uczestnika (bądź w przypadku uczestnika niepełnoletniego przez jego opiekuna prawnego). Za datę rezygnacji 
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.  
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie zaliczka nie podlega zwrotowi.  
3. W przypadku rezygnacji w terminie powyżej 30 dni od daty rozpoczęcia obozu uczestnik otrzyma zwrot 
zapłaconej dopłaty (różnicę pomiędzy wpłaconą kwotą, a zaliczką).  
4. W przypadku rezygnacji w terminie poniżej 30 dni od daty rozpoczęcia obozu uczestnik może otrzymać 
zwrot dopłaty tylko w przypadku zaistnienia udokumentowanych zdarzeń losowych.  
5. Uczestnik może otrzymać pełny zwrot pieniędzy kiedy zaproponuje na swoje miejsce inną osobę, która 
zapisze się na jego miejsce.  

Reklamacje  
1. Wszelkie skargi i reklamacje powinny być zgłaszane w trakcie imprezy do kierownika, lub pisemnie w 
przeciągu 14 dni od zakończenia imprezy na adres: Fundacja Więcej niż Sport, ul. Puławska 114, 02-620 
Warszawa.  
2. Fundacja zobowiązuje się do rozpatrzenia sprawy do 30 dni od daty otrzymania reklamacji.  

Uprawnienia Organizatora  
1. W razie rażącego naruszania regulaminu przez uczestnika, organizator może rozwiązać umowę lub odstąpić 
od niej w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty wynikające z rozwiązania umowy obciążają uczestnika.  
2. Organizator może obciążyć uczestnika za szkody poniesione z jego winy (za osoby niepełnoletnie 
odpowiada prawny opiekun) i zobowiązać do ich naprawienia w sposób określony przepisami w miejscu 
pobytu.  
3. Organizator nie dokonuje zwrotu za niewykorzystane świadczenia w czasie trwania imprezy wynikłe z winy 
uczestnika.  

Odpowiedzialność Organizatora  
1. Organizator odpowiada za prawidłową realizację imprezy i spełnienie warunków określonych w ofercie.  
2. Obowiązkiem organizatora jest powiadomienie niezwłoczne uczestników o zmianie warunków umowy lub 
odwołania imprezy.  
3. Organizator ma obowiązek opieki nad uczestnikami imprezy w przypadku zdarzeń losowych nagłych i 
niezawinionych przez organizatora.  
4. W sprawach nieuregulowanych do powyższej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  


