

REGULAMIN OBOZÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
GRZEGORZA PIETRZYKA, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ „AKTYWACJA GRZEGORZ PIETRZYK” Z
SIEDZIBĄ W MYŚLENICACH, UL. MARII KONOPNICKIEJ 7, 32-400
MYŚLENICE, POSIADAJĄCEGO NUMER NIP: 6811967265 ORAZ NR REGON:
361797390

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „Regulaminie” - rozumie się przez to niniejszy regulamin;
2. „Stronie internetowej” - rozumie się przez to stronę internetową, zlokalizowaną pod
adresem http://aktywacja.com.pl/, wraz z podstronami;
3. „Użytkowniku” – rozumie się przez to każdą osobę, odwiedzającą ze Stronę internetową,
korzystającą z jej treści, funkcjonalności oraz zasobów;
4. „Organizatorze” - rozumie się przez to Grzegorza Pietrzyka, prowadzącego działalność
gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod firmą „AKTYWACJA Grzegorz Pietrzyk” z siedzibą w Myślenicach, ul.
Marii Konopnickiej 7, 32-400 Myślenice, posiadającego numer NIP: 6811967265 oraz nr
REGON: 361797390;
5. „Usługobiorcy” - rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonuje zgłoszenia Uczestnika obozu i
zawiera umowę z Organizatorem, dotyczącą uczestnictwa w obozie sportowym tejże osoby
lub innych osób przez nią wskazanych;
6. „Uczestnik obozu” - rozumie się przez to osobę fizyczną uprawnioną do uczestniczenia w
obozie sportowym, wskazaną w zgłoszeniu uczestnictwa w obozie oraz w umowie zawartej
pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą;

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Strona internetowa pod adresem http://aktywacja.com.pl/ prowadzona jest przez Organizatora.
2. Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej, rodzaj i zakres świadczonych
przez Organizatora usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki
zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne oraz zasady
ochrony danych osobowych.
3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Regulamin” i może
zostać w każdym czasie utrwalona przez Usługobiorcę oraz każdego innego Użytkownika
Strony internetowej poprzez zapisanie lub wydrukowanie treści Regulaminu. Na żądanie
Usługobiorcy, Uczestnika obozu oraz Użytkownika Strony internetowej Organizator dostarczy
mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
4. Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zobowiązany jest powstrzymać się od
czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość
Strony internetowej.
5. Organizator świadczy drogą elektroniczną możliwość zapoznanie się z zakresem jego usługi a
także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz umożliwiający
dokonanie zapisu Uczestnika obozu;
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Organizator podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 2. Wymagania techniczne
1. W celu korzystania ze Strony internetowej Użytkownik powinien posiadać:
1. komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
3. przeglądarkę internetową;
Użytkownik dokonujący zgłoszenia lub zawierający umowę z Organizatorem, dotyczącą uczestnictwa
w obozie sportowym osób przez niego wskazanych powinien dodatkowo posiadać adres poczty
elektronicznej.

§ 3. Zapisy na obóz sportowy
1. Użytkownik może zapisać się lub też może zapisać inne osoby na obóz sportowy poprzez
udostępniony na Stronie internetowej Organizatora formularz. Zapisy mogą być dokonywane
również osobiście, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Proces zapisywania na obóz sportowy obejmuje podanie danych określonych w formularzu
zgłoszenia Uczestnika.
3. Dokonanie zapisu na obóz sportowy wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu
oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza zgłoszenia.
4. Dane podawane w trakcie dokonywania zapisów przez Usługobiorcę przetwarzane są w celu
zawarcia umowy uczestnictwa w obozie sportowym i jej wykonania, w szczególności w celu
umożliwienia Usługobiorcy dokonania płatności, jak również w celu wystawienia przez
Organizatora rachunku lub faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie
działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, późniejsze jej wykonanie oraz
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Podanie danych jest
dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu zgłoszenia jako wymagane
jest niezbędne dla dokonania zgłoszenia Uczestnika i późniejszego zawarcia umowy (bez
podania tych danych nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia Uczestnika). Dane
przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, a później mogą być przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługobiorcy i w stosunku do niego.
5. Rezerwacja zostaje skutecznie dokonana z chwilą kiedy Organizator poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługobiorcy potwierdzi przyjęcie rezerwacji. W przypadku braku
możliwości dokonania rezerwacji z uwagi na wyczerpanie ilości wolnych miejsc, Organizator
poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę również poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
6. Skuteczne dokonanie rezerwacji ma ten skutek, że Organizator blokuje na rzecz Uczestnika
lub Uczestników wskazanych przez Usługobiorcę miejsca i blokada miejsc pozostaje
skuteczna aż do wyznaczonego jako ostatni dnia płatności za udział w obozie sportowym. Po
tym terminie Organizator uprawniony jest uznania, iż Usługobiorca odwołał rezerwację.
7. Umowa o wykonanie Usługi przez Organizatora zostaje zawarta po otrzymaniu od operatora
płatności potwierdzenia dokonania płatności przez Usługobiorcę a w innych przypadkach z
chwilą wpływu środków bezpośrednio na rachunek Organizatora oraz po otrzymaniu przez
Organizatora karty kwalifikacyjnej dotyczącej Uczestnika obozu.
8. Usługobiorca potwierdza fakt zawarcia umowy o udział Uczestnika w obozie sportowym
pomiędzy nim a Usługobiorcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

9. Przeniesienie praw Usługobiorcy na inną osobę związanych z zawartą umową oraz zmiana
wskazanego Uczestnika lub Uczestników obozu już po zawarciu umowy możliwa jest
wyłącznie w porozumieniu z Organizatorem i za jego zgodą.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy, w
przypadku zbyt małej liczby uczestników obozu, uniemożliwiającej utworzenie grupy.
11. Jeżeli od umowy odstąpił Usługobiorca lub odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu
okoliczności leżących po jego stronie, jest on zobowiązany do zapłaty rzeczywistych,
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowanie obozu
sportowego.
12. Wszelkie informacje Usługobiorca otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej
lub numer telefonu.
§ 4. Wykonywanie Usługi
1.
Organizator został wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych pod nr 9694.
2.
Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczna wystawioną przez AXA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
3.
Organizator w związku z organizowaniem obozów sportowych i kolonii gwarantuje
wykwalifikowaną kadrę, posiadającą stosowne umiejętności i kwalifikacje. Bezpośrednią opiekę
nad Uczestnikami obozu sprawują wychowawcy,
4.
Organizator zobowiązany jest do zorganizowania obozu sportowego zgodnie z
przygotowanym i zaakceptowanym przed jego rozpoczęciem programem.
5.
Organizator zobowiązany jest do poinformowania opiekunów Uczestników o wszelkich
wymogach związanych z uczestnictwem w obozie sportowym w tym o treści niniejszego
Regulaminu,
6.
Organizator zobowiązany jest do zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa oraz
podstawowej opieki medycznej podczas obozu ,
7.
Organizator, w tym także za pośrednictwem kierownika obozu sportowego zobowiązany
jest niezwłocznie usuwać wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji oraz przebiegu obozu
sportowego,
8.
Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego
regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez
uczestnika i Usługobiorcę (rodziców/opiekunów prawnych).
9.
Podczas pobytu w wskazanym ośrodku, każdemu z uczestników przysługuje wyżywienie
w godzinach i miejscu ustalonych i wskazanych przez właściciela ośrodka.
10.
Podczas przejazdu do miejsca zakwaterowania oraz w drodze powrotnej każdy z
Uczestników lub jego Opiekun prawny zobowiązany jest zapewnić na czas podróży wyżywienie
we własnym zakresie.
11.
Za rozpoczęcie wykonywania umowy uważa się wyjazd grupy z miejsca zbiórki
wskazanego przez Organizatora. Za zakończenie wykonywania umowy uważa się przyjazd grupy
na miejsce zbiórki wskazane powyżej.
12.
Organizator jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli jej wykonanie stało się
niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych w tym wskutek tzw. siły wyższej. Wówczas jest on
zobowiązany poinformować Usługobiorcę o przeszkodzie w dniu powzięcia o niej informacji a
także zwrócić Usługobiorcy całą wpłaconą kwotę oraz skutecznie złożyć pisemne oświadczenie
o odstąpieniu od zawartej umowy z przyczyn wskazanych powyżej.
13.
W przypadku gdyby odstąpienie od umowy nastąpiło z powodu okoliczności leżących po
stronie Usługobiorcy, jest on zobowiązany do zapłaty rzeczywistych, udokumentowanych
kosztów poniesionych przez Organizatora na przygotowanie imprezy.

14.
Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem obozu, z przyczyn od niego niezależnych
zmuszony będzie do zmiany istotnych warunków umowy, powinien o tym niezwłocznie
powiadomić Usługobiorcę, który powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a) przyjmuje propozycję zmiany umowy albo
b) odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich dokonanych wpłat.
15.

Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

a) pełnego skorzystania z programu obozu,
b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale
wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów i opiekunów,
c) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,
d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,
e) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
16. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a) przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym obóz się
odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
b) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich
uczestniczyć,
c) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o
powierzony sprzęt,
d) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, koleżanek, kolegów i innych osób,
e) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu
drogowego,
f) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu,
niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie
ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni
uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),
g) dbać o higienę i schludny wygląd.
17. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy
każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
18. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do
trenerów, instruktorów i opiekunów.
19. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody
trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
20. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez
wiedzy i zgody wychowawcy.
21. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu
oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
22. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 8.00.
23. Podczas ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol,
komputerów itp.
24. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe
przedmioty oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za
bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
25. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody
przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie..

26. W czasie podróży, wycieczek czy postoju na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń
kierownika podróży/wycieczki.
27. Podczas wycieczek i wyjazdów odbywających się w trakcie trwania obozu sportowego uczestnicy
zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów i miejsc w których się znajdują.
28. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo
stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z
powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub
gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać
skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na
koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część
pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać
dziecko w ciągu 24 godzin.
29. Zarówno przed jak i po każdym posiłku uczestnik zobowiązany jest do dokładnego umycia rąk a
po zakończonych zajęciach sportowych zobowiązany jest wziąć prysznic.
§ 5. Metody płatności
1. Organizator udostępnia następujące metody płatności:
1. przelew bankowy – Umowa zostaje zawarta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
bankowym Organizatora:
Dane do przelewu:
„AKTYWACJA Grzegorz Pietrzyk, ul. Marii Konopnickiej 7, 32-400 Myślenice
nr konta:
2. szybkie płatności internetowe online w serwisie Dotpay.pl – umowa zostaje zawarta
jest po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia jej dokonania, podmiotem
świadczącym obsługę płatności jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu;
2. Usługobiorca nie może łączyć różnych form płatności w jednym zgłoszeniu Uczestnika lub
Uczestników.
3. W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem systemu pośredniczącego (system
Dotpay.pl) Usługobiorca zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu podmiotu
pośredniczącego w płatności.

§ 6. Reklamacja z tytułu zastrzeżeń dotyczących Strony internetowej oraz prowadzonych zajęć
(wykonywania Usługi)
1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Organizatora w formie pisemnej
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W reklamacji Użytkownik, Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę),
adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
3. Organizator w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania
danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze. Podanie danych
jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako
wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe
złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia
zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia
roszczeń przysługujących Organizatorowi i w stosunku do niego.

§ 7. Profile Organizatora w serwisach społecznościowych
1. Organizator może prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do
publikowania informacji o Organizatorze, oferowanej przez niego Usłudze, bądź
prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto
możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub
obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Organizatora profilach dostępna jest
na Stronie internetowej.
2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Organizatora, publikować własne treści, bądź
prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto
w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego
serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator
może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy ze skutkiem
natychmiastowym). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne,
zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
3. Odbiorca lub obserwator profilu Organizatora zobowiązany jest powstrzymać się od czynności
niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez
właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych
danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w
którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy
aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu
Organizatora, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu, bądź usunięcia tych treści
lub aktywności.
5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego określone są w
regulaminie tego serwisu.
6. Usługobiorca oraz Uczestnik wyrażają zgodę na utrwalenie i nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku Uczestnika obozu sportowego na fotografiach i nagraniach wykonanych podczas
obozu sportowego.
7. Usługobiorca oraz Uczestnik wyrażają zgodę utrwalenie i wykorzystanie wizerunku
Uczestnika na stronie internetowej Organizatora, na profilach w serwisach społecznościowych
Organizatora, w materiałach promocyjnych, ulotkach
w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
8. Jednocześnie Usługobiorca oraz Uczestnik zrzekają się wszelkich roszczeń w tym
wynagrodzenia z tytułu utrwalenia i wykorzystania wizerunku Uczestnika, do chwili
ewentualnego cofnięcia przez Usługobiorcę bądź Uczestnika zgody na utrwalania i
wykorzystanie wizerunku Uczestnika.
9. W przypadku gdy Usługobiorca bądź Uczestnik nie wyrażają zgody na utrwalenie i
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika obozu sportowego na fotografiach i
nagraniach na stronie internetowej Organizatora, na profilach w serwisach
społecznościowych, w materiałach promocyjnych, ulotkach promocyjnych i marketingowych
Organizatora złożą w tym zakresie pisemne oświadczenie najpóźniej do dnia wyjazdu
Uczestnika na obóz sportowy.

§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest Organizator.
2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych
może być podmiot świadczący na rzecz Organizatora usługi związane z jego działalnością, np.
podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator systemu płatności obsługujący
wybraną przez Użytkownika formę płatności, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe,
marketingowe lub prawne.
3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje
prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania
od Organizatora dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Organizatora w formie pisemnej
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych
określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie
dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn.
zm.).
3. Organizator może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
1. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
2. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
3. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów
identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
4. zmiana funkcjonalności Strony internetowej;
5. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą
elektroniczną;
6. zmiana warunków technicznych korzystania ze Strony internetowej lub świadczonych
Usług.
4. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem,
wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na Stronie internetowej.
5. Użytkownik, Usługobiorca który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie
bezpłatnie zrezygnować z Usługi (także po wejściu w życie zmian) - wypowiedzenie umowy
ze skutkiem natychmiastowym.

6. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zgłoszeń Uczestników obozu w brzmieniu
obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie zgłoszenia realizowane będzie na
warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie zgłoszenia Uczestnika.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 listopada 2021 r.

