
REGULAMIN I POSTANOWIENIA OGÓLNE Letniego Obozu Tai Chi 2018, ROZŁOGI, 26 lipca - 4 sierpnia 2018 r.

TAI CHI Szkoła Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego - TAI CHI STUDIO
Organizatorzy: Mariusz Sroczyński 604 855 400, Kamila Jagiełło 888 45 85 05 

Najbliższy Obóz będzie miał charakter typowo szkoleniowy i jak zwykle będzie intensywny. W celu zapewnienia komfortu treningu oraz niezburzonej
atmosfery zajęć zapraszamy tylko osoby trenujące na Obozie, bez osób towarzyszących, rodzin, dzieci i zwierząt.

REZERWACJA I ZAPISY

 Każda osoba zdecydowana na wyjazd na Obóz wypełnia Formularz Zgłoszeniowy. Prosimy o podanie wszystkich wymaganych informacji. 
 Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest: na stronie www.szkolataichi.com w zakładce OBÓZ 2018 (formularz elektroniczny) oraz w formie

papierowej u Mariusza Sroczyńskiego i Kamili Jagiełło.
 Formularz Zgłoszeniowy może zostać przekazany w formie papierowej lub elektronicznej w terminie do 10 czerwca 2018.
 Złożenie/wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego "Regulaminu i Postanowień Ogólnych Letniego Obozu Tai

Chi 2018”. 
 Po złożeniu  /  wysłaniu  Formularza  Zgłoszeniowego  w  ciągu  kilkunastu  dni  każdy  otrzyma maila  informującego  o  przyjęciu  lub  braku

możliwości przyjęcia na Obóz. Osoby przyjęte otrzymają również szczegółowe informacje ułatwiające przygotowanie się do wyjazdu. 
 W  przypadku  problemów  z  wysłaniem  Formularza  Zgłoszeniowego  prosimy  o  kontakt  telefoniczny  z  organizatorami:

Mariusz Sroczyński 604 855 400, Kamila Jagiełło 888 45 85 05. 
 Ilość miejsc na Obozie jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność składania Formularzy Zgłoszeniowych oraz wpłat zaliczek.

PŁATNOŚCI
 Cena całego Obozu wynosi 1960 zł.
 Warunkiem zapisania się na Obóz jest wpłata zaliczki w wysokości 500,00 zł gotówką na zajęciach Tai Chi lub przelewem na konto: TAI CHI 

STUDIO, ul. Klimczaka 7/53, 02-797 Warszawa, Bank Millennium 36 1160 2202 0000 0002 8368 8878 
Tytuł przelewu: „Imię, Nazwisko, zaliczka na obóz”

 Zaliczkę należy przekazać wraz ze złożeniem/przesłaniem Formularza Zgłoszeniowego. Termin przyjmowania zgłoszeń i zaliczek na Obóz
upływa w dniu 10 czerwca 2017.

 Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na Obozie. W przypadku rezygnacji z Obozu po 30 czerwca 2018, zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 Cała opłata za Obóz powinna zostać uiszczona w gotówce lub przelewem w terminie do 10 lipca 2018.
 W przypadku nieobecności na Obozie (np. późniejszy przyjazd, wyjazd w trakcie trwania obozu lub wcześniejszy wyjazd) nie przysługuje

zwrot opłaty za niewykorzystane dni.
 W szczególnych przypadkach istnieje  możliwość  przyjazdu na  kilka  dni.  Mamy dwa dodatkowe terminy i  15 takich miejsc.  Wszystkie

dostępne opcje to: 
CAŁY OBÓZ - 9 DNI (od kolacji 26.07 do śniadania 4.08) w cenie 1960 zł: zaliczka 500 zł, druga rata 1460 zł
OPCJA SKRÓCONA - 4 DNI (od kolacji 26.07 do śniadania 30.07) w cenie 1060 zł zaliczka 500 zł, druga rata 560 zł
OPCJA SKRÓCONA - 5 DNI (od kolacji 30.07 do śniadania 4.08) w cenie 1260 zł: zaliczka 500 zł, druga rata 760 zł 

 Każdy uczestnik Obozu zostanie ubezpieczony przez Organizatora w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest
zawarte w cenie Obozu.

CENA OBOZU OBEJMUJE
 Zakwaterowanie  i  obsługę  na  terenie  ośrodka  ROZŁOGI:  Centrum  Konferencyjno-Bankietowe  ROZŁOGI,  Waliły,  16-040  Gródek,

www.ckbrozlogi.pl.
 3 posiłki dziennie – bezmięsne, mięsne lub wegańskie, zgodnie z wybraną opcją
 Wszystkie zajęcia z instruktorami - 6 godz. zajęć podstawowych i podobna ilość dodatkowych
 Wszystkie dodatkowe atrakcje, imprezy, spotkania, pokazy
 Korzystanie z basenu, kortu tenisowego, sprzęt do tenisa, siłownię, internet

NIE WLICZONE W CENĘ OBOZU
 Dojazd do Ośrodka. Organizatorzy pomagają organizacyjnie w zakresie ułatwienia dojazdu osobom bez własnego środka transportu. 
 Dodatkowe posiłki i napoje (również alkoholowe) serwowane w pubie na terenie Ośrodka
 Masaże, konsultacje specjalistów

PRZYJAZD I WYJAZD
 Obóz zaczyna się w czwartek 26 lipca: rejestracja od 15.00 do 19.00, kolacja 19.30, spotkanie organizacyjne i pierwszy trening 20.30.

Nie ma możliwości wcześniejszego indywidualnego przyjazdu do Ośrodka. Ośrodek w całości jest zarezerwowany przez inną grupę i nie
będzie możliwe wcześniejsze kwaterowanie.

 Obóz kończy się w sobotę 4 sierpnia: śniadanie 8.00-9.00, zakończenie obozu 9.30, wykwaterowanie i wyjazd do 12.00.

OŚWIADCZENIA. Przekazanie Formularza Zgłoszeniowego na Obóz stanowi następujące zgody: 
 Oświadczenie, że osoba zgłaszająca się na Obóz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do treningu Tai Chi oraz bierze udział

w treningu na własną odpowiedzialność. 
 Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  przez  TAI  CHI  Szkołę  Taijiquan  Mariusza  Sroczyńskiego  –  TAI  CHI  STUDIO  z  siedzibą

w Warszawie, przy ul. Klimczaka 7 m. 53 danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych związanych z Obozem Letnim
organizowanym  w  lipcu/sierpniu  2018  r.  W  szczególności  zgoda  obejmuje  otrzymywanie  od  TAI  CHI  Szkoły  Taijiquan  Mariusza
Sroczyńskiego – TAI CHI STUDIO informacji związanych z przygotowywaniem, przeprowadzaniem i podsumowywaniem obozu 2018 oraz
oferty dotyczącej  obozu 2019, drogą mailową bądź telefoniczną. TAI CHI Szkoła Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego – TAI CHI STUDIO
w  Warszawie  informuje,  że  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  wraz
z późniejszymi zmianami, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobie udostępniającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do
treści tychże danych oraz ich poprawiania.

 Wyrażenie  zgody  na  wykonywanie  zdjęć  oraz  filmów  pamiątkowych  dokumentujących  obóz,  na  których  widnieje  wizerunek  osoby
wyjeżdżającej na obóz. Filmy i zdjęcia będą wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością TAI CHI
Szkoły Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego – TAI CHI STUDIO, w tym publikowane w internecie (www, facebook, youtube itd.)

 Osoba zgłaszająca się na Obóz oświadcza, że zapoznała się z niniejszym "Regulaminem i Postanowieniami Ogólnymi Letniego Obozu Tai
Chi 2018" i go akceptuje.

Opracowanie: TAI CHI Szkoła Taijiquan Mariusza Sroczyńskiego – TAI CHI STUDIO. Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie tych materiałów tylko za zgodą Mariusza Sroczyńskiego. 


