
REGULAMIN PŁATNOŚCI I REZYGNACJI  

z Mrzeżyno Basketball Summer Camp 2022    

08.08.2022r.-18.08.2022r. 
 

1. Cena obozu rekreacyjno - sportowego Mrzeżyno Basketball Summer Camp 2022: 2350 zł/os. 

Termin wypoczynku: 08.08.2022r. – 18.08.2022r. 

Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku: Mrzeżyńskie Centrum Sportu 

72-330 Mrzeżyno, ul. Tysiąclecia 32A     

2. Obóz przeprowadzony będzie zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS. 

3. Pełen zapis na obóz dokonuje się po uiszczeniu opłaty za obóz w wysokości 2350 zł oraz dostarczeniu karty 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, regulaminu uczestnika wypoczynku i innych niezbędnych do realizacji zadania 

dokumentów do trenera Klubowego lub biura KS Sudety Jelenia Góra, ul. Sudecka 42, 58- 500 Jelenia Góra.  

4. Dokonanie całkowitej wpłaty lub w częściach (IV raty) za Mrzeżyno Basketball Summer Camp 2022 - 2350 zł/os.  na 

konto KS Sudety Jelenia Góra. 

 

nr konta: 33 1090 1708 0000 0001 3214 0733 SANTANDER BANK POLSKA SA., 

tytułem: Mrzeżyno Basketball Summer Camp 2022 - opłata za obóz + imię i nazwisko dziecka, trener …   

I rata 600 zł do 29.04.2022r. 

II rata 600 zł do 27.05.2022r. 

III rata 600 zł do 30.06.2022r. 

IV rata 550 zł do 22.07.2022r. 

Można płacić Bonem Turystycznym – przekazanie kodu i nr telefonu do kontaktu z rodzicem / opiekunem prawnym 

za pomocą formularza (zał. 1.) 

5. Zasady dotyczące zwrotu wpłat: 

a) obóz odwołany odgórnie przez rząd – zwrot opłaty pomniejszony o 150zł, 

b) rezygnacja przed wpłatą pełnej kwoty – bez zwrotu 300 zł,  

c) rezygnacja po wpłacie pełnej kwoty: 

- na więcej niż 7 dni przed startem obozu – zwrot 1200 zł,  

- na mniej niż 7 dni przed obozem (również w dniu wyjazdu) – zwrot 1000 zł,  

d)     obóz odwołany odgórnie w trakcie jego trwania / zwrot 200 zł za nieodbyty dzień, 

e)     przelewy zwracane są w ciągu 14 dni roboczych. 

6. Organizator: Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra, ul. Sudecka 42, 58-500 Jelenia Góra, 

 we współpracy z Biurem Podróży Skonto, ul. Wojska Polskiego 12-14/33A, 78-600 Wałcz, wpis do Rejestru 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Wielkopolskiego nr 374, firma wpisana jest do Ewidencji 

Działalności Gospodarczej od 1993 roku o nr 5807. 

 

 

 


