REGULAMIN ZAPISÓW I UISZCZANIA OPŁAT ZA ZGRUPOWANIA SPORTOWE
ORGANIZOWANE

PRZEZ

STOWARZYSZENIE

KULTURY

FIZYCZNEJ

„GRAWITACJA” – LATO 2021
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki zapisów, rezerwacji miejsca i płatności za
zgrupowania sportowe organizowane w ramach letniego wypoczynku przez Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej „K.S. GRAWITACJA” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).
§2
Warunki zapisu i kryteria kwalifikacji na zgrupowanie sportowe
1. Zgrupowania sportowe dedykowane są członkom-uczestnikom Stowarzyszenia. Warunki
udziału osób niebędących członkami Stowarzyszenia reguluje § 2 ust. 11.
2. Zgrupowania sportowe dzielą się na zgrupowanie taneczne oraz zgrupowanie akrobatyczne.
3. Zgrupowania akrobatyczne i taneczne odbywają się w trzech turnusach:
a. Turnus pierwszy: zgrupowanie akrobatyczne, dedykowany rocznikom 2003-2014
(roczniki 2013-2014 po przejściu pozytywnej kwalifikacji)
b. Turnus drugi: zgrupowanie taneczne, dedykowany rocznikom 2010-2014 (roczniki 2013
– 2014 po przejściu pozytywnej kwalifikacji)
c. Turnus trzeci: zgrupowanie taneczne, dedykowany rocznikom 2009 i starsi
4. Uczestnikiem zgrupowania sportowego może być dziecko urodzone w roku 2014 i starsze,
z zastrzeżeniem § 2. ust 5, które spełnia następujące warunki:
a. Dokona, poprzez swojego opiekuna prawnego, zgłoszenia na zgrupowanie w terminie do
dnia 30 kwietnia 2021 r. w sposób określony w niniejszym regulaminie
b. Dokona, wpłat należności za zgrupowanie w terminach określonych w § 3 ust. 2
niniejszego Regulaminu
c. Będzie miało uregulowane wszystkie składki członkowskie za rok szklony 2020/2021
najpóźniej do dnia 5-ego czerwca 2021 r.
5. Dzieci z roczników 2013 - 2014 mogą być uczestnikami zgrupowania sportowego jedynie
po pozytywnej kwalifikacji ich zgłoszenia przez Zarząd Stowarzyszenia. Podstawowym
kryterium dla kwalifikacji dzieci z roczników 2013-2014 jest poziom samodzielności,
gotowość do rozstania z rodzicem na czas zgrupowania, podstawowe umiejętności, jak np.
wiązanie butów czy umiejętność przebywania i pracy w grupie, a także rozeznanie w
podstawowych czynnościach higieny osobistej, jak mycie włosów czy utrzymywanie
porządku w swoich rzeczach.
6. Uczestnicy zgrupowania przydzielani są do odpowiedniego turnusu zgodnie z ich wiekiem,
7. Zapisy odbywają się poprzez internetowy formularz zapisów dostępny na stronie
internetowej Stowarzyszenia: www.grawitacja.com.pl.
8. Termin na przesyłanie zgłoszeń na zgrupowanie mija w dniu 30 kwietnia 2021 roku, godz.
23:59.
9. Przesłanie zgłoszenia na zgrupowanie zgodnie z postanowieniami § 3 jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Warunkiem rezerwacji miejsca na zgrupowaniu sportowym jest wpłata bezzwrotnego
zadatku w kwocie 300 zł do dnia 5 marca 2021 roku. Zadatek zwracany jest tylko i

wyłącznie w przypadku braku uzyskania pozytywnej kwalifikacji dziecka przez
Stowarzyszenie.

11. Uczestnictwo w zgrupowaniu osób niebędących członkami Stowarzyszenia odbywa się na
zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia indywidualnie dla każdego przypadku.

§3
Forma i harmonogram płatności
1. Opłata za zgrupowanie sportowe wynosi: 1980 zł dla I turnusu GRW AKRO Summer Camp,
2110 zł dla II turnusu GRW Summer Dance Camp, 2270 zł dla III turnusu GRW Summer
Dance Camp. W przypadku dokonania opłaty do 10 kwietnia 2021 r. opłata za zgrupowanie
sportowe wynosi 1920 zł dla I turnusu GRW AKRO Summer Camp, 2050 zł dla II turnusu
GRW Summer Dance Camp, 2200 zł dla III turnusu GRW Summer Dance Camp
2. Osoby, które dokonały zgłoszenia na zgrupowanie oraz wpłaciły zadatek w terminie do
5 marca 2021 roku, oraz nie otrzymały informacji o negatywnej kwalifikacji, traktowane są
jako osoby zakwalifikowane jako uczestnicy zgrupowania sportowego.
3. Wszystkie osoby zakwalifikowane jako uczestnicy zgrupowania sportowego muszą dokonać
płatności za zgrupowanie według następującego harmonogramu:
a. Pierwsza transza w kwocie 400,00 PLN płatna do 2 kwietnia 2021 r.
b. Druga transza w kwocie 400,00 PLN płatna do 7 maja 2021 r.
c. Trzecia transza, tj. pozostała do zapłaty kwota do 4 czerwca 2021 r.
4. Płatności za zgrupowanie przyjmowane są tylko w formie przelewu na poniższy numer
konta:
K.S.GRAWITACJA ul. Kościuszki 49 05-500 Piaseczno
Nr konta: 23 1240 6351 1111 0000 4815 3438
Tytuł przelewu: „Imię i Nazwisko dziecka, Turnus I lub II lub III” (np. Jan Kowalski,
Turnus I)
§4
Rezygnacja z udziału w zgrupowaniu
1. W przypadku zaistnienia okoliczności losowych (wypadek, kontuzja, nagła zmiana sytuacji
materialnej, itp.) uczestnik może zrezygnować z udziału w zgrupowaniu, według poniższych
reguł:
a. w przypadku rezygnacji ze zgrupowania do dnia 4 czerwca 2021 r.(włącznie) uczestnik
ponosi koszty w wysokości 300 zł;
b. w przypadku rezygnacji ze zgrupowania do dnia 22 czerwca 2021 r.(włącznie) uczestnik
ponosi koszty w wysokości 1000 zł;
c. przypadku rezygnacji ze zgrupowania po dniu 22 czerwca 2021 r. uczestnik ponosi koszty
w wysokości pełnej kwoty wyjazdu.
2. W przypadku zwrotu środków, Stowarzyszenie dokonuje zwrotu odpowiedniej kwoty w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji na numer konta, z którego dokonywana
była zapłata za zgrupowanie rezygnującego uczestnika.
3. Co do zasady, Stowarzyszenie nie przewiduje możliwości rezygnacji z wyjazdu i zwrotu
wpłaconych środków.

§5
1. Klub Sportowy Grawitacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
„REGULAMININE ZAPISÓW I UISZCZANIA OPŁAT ZA ZGRUPOWANIA
SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE KULTURY
FIZYCZNEJ „GRAWITACJA” – LATO 2021” na podstawie rozporządzeń ogłaszanych
przez Radę Ministrów dotyczących sytuacji epidemicznej w kraju (COVID-19) od dnia 21
stycznia 2021 roku mających wpływ na ich organizacje zgrupowań sportowych.

1.

2.
3.

4.

§6
Ochrona prywatności i postanowienia końcowe
Dane przekazane w związku ze zgłoszeniem na zgrupowanie sportowe, które są danymi
osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami),
przetwarzane będą jedynie w celach organizacji zgrupowania, w tym złożenia wymaganej
dokumentacji do odpowiednich organów administracji publicznej, oraz zapewnienia
uczestnikowi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia i życia.
Podmiotowi, który przekazał swoje dane przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych
osobowych i poprawiania ich.
Do kwestii nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają:
a. w pierwszej kolejności: Statut Stowarzyszenia Klub Sportowy „Grawitacja”, Regulamin
Klubu Sportowego „Grawitacja” i inne przepisy porządkowe wydane przez Zarząd
Stowarzyszenia;
b. w przypadku braku regulacji w dokumentach wskazanych w podpunkcie a: przepisy
ogólnokrajowe.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 21 stycznia
2021 roku i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

