
WARUNKI REZERWACJI 

 na obozy organizowane przez Sport fun 

 

1. Zgłoszenia na obóz Sport fun wykonuje się przy pomocy formularza rejestracyjnego zawartego 

na stronie: http://sportfun.com.pl/formularz-zapisu/. 

2. Potwierdzenie zgłoszenia na obóz zawiera informacje o wybranym profilu i ewentualnie: diecie 

bezglutenowej, cukrzycy, astmie. Niezgodności w potwierdzeniu zgłoszenia na obóz z oczekiwaną 

formą obozu, należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi. Błędnie wypełniony formularz 

rejestracyjny nie gwarantuje miejsca w oczekiwanej formie obozu. 

3. Dokumenty związane z wybranym obozem i dietą zostaną przesłane z potwierdzeniem zgłoszenia 

lub w kolejnym e-mailu.. 

4. Uzupełnione dokumenty należy wysłać pocztą na adres biura: Sport fun, Kościuszki 73/8,  

80-421 Gdańsk, w ciągu 14 dni od ich otrzymania. 

5. W przypadku zgłoszenia na mniej niż 20 dni przed rozpoczęciem obozu, należy niezwłocznie 

przesłać otrzymane dokumenty lub zastosować się do wytycznych organizatora. 

6. Wpłata zaliczki (w wysokości 550zł za obóz) powinna nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania 

e-maila z dokumentami na obóz. 

7. Całkowitą kwotę należy uregulować najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu  

lub w terminie wcześniej uzgodnionym i zaakceptowanym przez organizatora. 

8. W przypadkach losowych organizator może wyrazić zgodę na wpłatę całkowitej kwoty  

w późniejszym terminie. 

9. Wpłaty dokonywane są na konto podane w e-mailu z dokumentami na obóz. 

10.  O zaksięgowaniu każdej z wpłat klient jest informowany drogą elektroniczną na adres podany 

w zgłoszeniu. 

11.  Brak wpłaty w określonym powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia bez zwrotu 

wpłaconej zaliczki. 

12.  Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej  

za pośrednictwem Sport fun w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., 

zgodnie z zasadami Skróconych warunków ubezpieczenia od kosztów rezygnacji: 

http://sportfun.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/Skrócone-warunki-ubezpieczenia-kosztow-

rezygnacji.pdf. 

13.  W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie  

- rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa w obozie 

drogą elektroniczną na adres biuro@sportfun.com.pl. 

14. W powyższej sytuacji Sport fun dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem: 

a) rezygnacja w okresie od dnia wpłaty zaliczki do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu- zwrot za 

potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 250zł 

b) rezygnacja od 30 dni do 15 dni przed datą rozpoczęcia obozu- zwrot za potrąceniem zaliczki  

w wysokości 550zł 

c) rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu- zwrot za potrąceniem 70% 

ceny obozu. 

15. Uczestnicy z astmą i cukrzycą zobowiązani są stosować się do zaleceń przed obozowych 

wydanych przez lekarzy lub opiekunów, aby w prawidłowy sposób funkcjonować podczas trwania 

obozu. 

16. W celu otrzymania faktury za obóz należy po wpłacie całej kwoty przesłać dane do faktury  

na adres: biuro@sportfun.com.pl. Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną o ile nabywca  

nie zażyczy sobie inaczej. 

17. Wysłanie zgłoszenia na obóz Sport fun jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji. 

 


