Splošni pogoji
Društvo Tavares akademija, Vetrinjska ulica 24, 2000 Maribor, (v nadaljevanju
“organizator”) organizira Nogometni kamp Marcos Tavares med 25.6 in 29. 6.
2023 ter med 01.07-5.7.2023 za vse osnovnošolske otroke od 7. do 15. leta
starosti (od zaključenega prvega do devetega razreda).
Program, cena in način prijave na nogometni kampi so objavljeni na spletni
strani https://www.tavaresakademija.si/. Prijave bodo mogoče le preko elektronske
prijave in bodo odprte do zapolnitve mest.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroke pripeljejo na lokacijo
nogometnega kampa in ob zaključku pridejo tudi ponje na isto lokacijo. Skupni
prevoz ni organiziran.
Za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v nogometni kamp se je potrebno
vnaprej pogovoriti in dogovoriti z organizatorjem.
Udeleženec kampa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje ZZZS ki jo
prinese s seboj na kamp.
Cena udeležbe na nogometnem kampu vključuje vse, kar je našteto v program in
objavljeno na spletne mestu tavaresakademija.si.
Organizator si pridržuje popolno diskrecijsko pravico izbire med prijavljenimi na
način, da bodo smiselno zapolnjene vse starostne kategorije (po številu in spolu
udeležencev). Organizator bo namreč udeležence razporedil v različne starostne
kategorije in si pridržuje popolno diskrecijsko pravico glede velikosti skupine oz.
števila udeležencev v posamezni skupini. Prav tako si organizator pridržuje
diskrecijsko pravico glede odločitve, koliko udeležencev bo na kamp prišlo skozi
dobrodelni program in koliko skozi sponzorski program.
Skupaj z obvestilom o sprejemu na kamp se staršu, ki je izpolnil prijavnico, po
elektronski pošti pošlje nalog za plačilo (predračun), ki ga je potrebno plačati v
roku 8 dni in organizatorju posredovati dokazilo o plačilu (po e-pošti). V primeru
prijave na kamp manj kot 7 dni pred začetkom kampa je potrebno račun plačati v
roku treh (3) dni po prijavi otroka.
Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 14 dni pred začetkom kampa– pisno
preko e-pošte na naslov info@tavaresakademija.si. V primeru prepozne
odpovedi (kasneje kot 14 dni pred začetkom kampa) bo organizator zaračunal
administrativne stroške odpovedi v višini 50 € stroškov odpovedi, če je odpoved v
zadnjem tednu pred začetkom kampa, bo organizator zaračunal administrativni

strošek v višini 100 €. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi
lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila,
sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).
V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo nastanitev na nogometnem
kampu je organizator upravičen do polnega plačila, razen v primeru, ko bi
organizator uspel zagotoviti zamenjavo, in sicer na način, da bi se nogometnega
kampa udeležil prvi otrok s čakalne liste.
Če je skupina znotraj posamičnih starostnih razredov zapolnjena, lahko starši
prijavijo otroka na čakalno listo. V primeru odpovedi kakšnega od udeležencev
znotraj posamične starostne skupine, se udeležence na čakalni listi obvesti o
prostem mestu. Ko starši potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno
prijavo. Starši ob prihodu na kamp podpišejo izjavo o udeležbi v programu ter
dovoljenje za fotografiranje, video in avdio snemanje, dovoljenje za udeležbo na
vseh ostalih športnih aktivnostih (pohodništvo, kopanje, kolesarjenje, nogomet,
plezanje ipd) ter za prevoz z vozilom organizatorja v primeru nujne medicinske
pomoči. V kolikor se udeleženec zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne sme
ali ne more udeležiti katere izmed drugih dejavnosti (poleg nogometa), morajo
starši o tem obvestiti organizatorja (najkasneje ob podpisu izjave o udeležbi).
Starši s prijavo otroka na nogometni kamp izrecno soglašajo s tem, da udeležba
na kampu predstavlja športno aktivnost, v okviru katere lahko pride do poškodb,
za katere organizator ne odgovarja. Starši morajo ob prijavi obvestiti
organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh morebitnih alergijah in ostalih
bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otrok, ki jih
prijavljajo na nogometni kamp. Ob podpisu izjave pa morajo organizatorja
seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih
pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri
doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.
Z izpolnitvijo prijavnice na poletni nogometni kamp Marcos Tavares starši,
skrbniki ali zakoniti zastopnik potrjuje, da…
•
•
•
•

je seznanjen s tem, da je glavna lokacija mesto Radenci, z dijaškim
domom – hostel Radenci, ki je namenjen le udeležencem kampa.
Ste seznanjeni s tem, da se bo kampa v letu 2023 udeležilo okoli 100
otrok, ki bodo razdeljeni v različne skupine.
je udeleženec zdrav, sposoben za nogometne in druge športne treninge
ter aktivnosti.
ste vodstvo kampa pisno obvestili o vseh zdravstvenih, osebnostnih,
telesnih, prehranskih oziroma dietičnih ali kakršnih koli drugih oziroma

drugačnih posebnostih otroka, pomembnih za njegovo varno bivanje v
času kampa.
•
•
•
•

•

•

•
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•
•
•

je otrok plavalec oziroma, da ste organizatorje o tem, da ni ali da je
njegovo plavalno znanje nezadostno, pisno opozorili.
se lahko udeleženec udeleži vseh aktivnosti kampa, ki jih bodo s trenerji in
vzgojitelji pripravili organizatorji.
organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe ali zdravstvene težave v
času trajanja kampa.
se strinjate, da v primeru poškodbe ali nujne medicinske
pomoči organizatorju kampa dovolite nujno ukrepanje oziroma nudenje
prve pomoči.
se strinjate z objavo video in foto vsebin, povezanih z nogometnim
kampom MT9 na spletnih straneh in socialnih medijih kampa,
organizatorja, (Facebook, Twitter, Instagram), na družbenih omrežjih
Marcos Tavares in podjetja Proelium Sports Agency ter v dogovoru z
organizatorjem tudi pri medijih, ki bodo v času kampa poročali o
dogajanju na le-tem.
da bo udeleženec kampa spoštoval pravila obnašanja, hišni red
hotelskega kompleksa, sledil navodilom organizatorjev, trenerjev in
vzgojiteljev ter spoštoval vse preostale udeležence kampa.
ste seznanjeni s tem, da ima organizator na stroške staršev, skrbnikov
oziroma zakonitih zastopnikov otroka, ki bi se vedel neprimerno,
nespoštljivo, nasilno ali žaljivo, predčasno izključiti iz kampa. V tem
primeru je organizator upravičen do polnega plačila.
boste otroka na lokacijo kampa (Radenci), pripeljali sami, za prevoz
domov pa poskrbeli tudi ko se bo kamp iztekel.
ste seznanjeni s tem, da bosta morda natančna ura prihoda in odhoda
sporočeni naknadno, enako velja tudi za natančni dnevni program kampa.
ste seznanjeni, da sta organizatorja poletnega nogometnega kampa MT9
Društvo Tavares akademija in podjetje Proelium.
boste plačilo izvedli na račun društva Tavares akademija, z zaporedno
številko ter pripisom imena in priimka vašega otorka ali prek plačila z eno
kartic Mastercard (popust).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe hišnega reda in do popolne
omejitve obiskov s strani staršev in sorodnikov.
Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev kampa.
Datum dokumenta: 21.6.2022

