
Zachodniopomorski Związek Badmintona
(dalej: ZZBad)

zaprasza na obozy treningowe 
z zindywidualizowanym planem szkolenia dla każdego uczestnika

1. Miejsce
Szkoła Podstawowa w Karsiborze, gmina Wałcz.

2. Termin
2.1. Obozy treningowe odbędą się w dniach:

a) nr 1 (7-dniowy) – od 22 do 29 lipca 2017 r.,
b) nr 2 (7-dniowy) – od 16 do 23 sierpnia 2017 r.,
c) nr 3 (6-dniowy) – od 24 do 30 sierpnia 2017 r.

2.2. Przyjazd w pierwszym dniu, do godz. 18.00 (kolacja). Wyjazd w ostatnim dniu, po obiedzie, w 
godz. 16.00 – 18.00.

3. Organizacja szkolenia
3.1. Grupa treningowa liczy maksymalnie 8 zawodników.
3.2. Każdy uczestnik ma zindywidualizowany plan szkolenia.
3.3. Standardowy plan obejmuje 2 treningi dziennie:

a) 1 trening halowy, trwający średnio 120 – 150 minut,
b) 1 trening terenowy, trwający średnio 60 – 90 minut.

3.3. Uczestnik może zaproponować szkolenia wybranych elementów technicznych i kondycyjnych; w 
miarę możliwości propozycje będą wpisane w plan treningowy.
3.4. Na życzenie uczestnika, za zgodą trenera, będzie można uzupełnić standardowy plan szkolenia 
o dodatkowe treningi.
3.5. Plan treningów

a) 1-szy dzień – trening halowy kontrolny, sprawdzający poziom umiejętności uczestnika,
b) pozostałe dni – 2 treningi dziennie.

3.6. Treningi prowadzi trener klasy mistrzowskiej Marian Stelter, z ewentualną współpracą innych  
szkoleniowców.

4. Zgłoszenia
4.1. Zgłoszenia imienne należy przesłać mejlowo na adres: zzbad@tlen.pl w terminie do:

a) obóz nr 1 – do 30 czerwca 2017 r.,
b) obóz nr 2 – do 31 lipca 2017 r.,
c) obóz nr 3 – do 10 sierpnia 2017 r.,

z równoczesną wpłatą zadatku w wysokości 250,00 zł na rachunek bankowy organizatora (ZZBad)
nr konta bankowego 07 1440 1390 0000 0000 1679 8681 w PKO BP z dopiskiem "zadatek na obóz 
nr.... " (należy wpisać nr obozu).
4.2. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
4.3. Zgłaszający ma obowiązek ubezpieczenia się we własnym zakresie.
4.4. Każde przyjęte zgłoszenie będzie potwierdzone mejlowo.
4.5. Zgłaszający udział w obozie treningowym może negocjować, w terminie zgłoszeń, wszystkie 
inne sprawy, pożądane z jego punktu widzenia.

5. Cena
5.1. Cena za udział w obozie 1 osoby ze standardowym planem szkolenia wynosi:
a) obóz nr 1 – 1250,00 zł,
b) obóz nr 2 – 1300,00 zł,
c) obóz nr 3 – 1300,00 zł,
5.2. Cena obejmuje: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (3 posiłki), udział w planie 
treningowym, lotki (do treningu), 1-ną akcję kulturalną i/lub turystyczną.
5.3. Cena (pomniejszona o wpłacony zadatek) winna być zapłacona najpóźniej w dniu przyjazdu.
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6. Inne
6.1. Zadatek może być zwrócony, z pomniejszeniem o poniesione koszty przez organizatora. Decyzję
podejmuje organizator lub upoważniona osoba.
6.2. Zgłoszenia po terminie mogą być przyjęte za dodatkową opłatą, pod warunkiem, że będą wolne 
miejsca. Wysokość dodatkowej opłaty zależy od ilości potwierdzonych wcześniej zgłoszeń i 
oczekiwań (wymagań) zgłaszającego się.
6.3. Uczestnik obozu treningowego bierze w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność, a w 
przypadku uczestnika niepełnoletniego – na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna (-ów) prawnego (-
ych) / rodziców.
6.4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i postępowania zgodnie z "Regulaminem obozu 
treningowego" pod rygorem usunięcia ze skutkiem natychmiastowym, na jego (opiekunów prawnych /
rodziców) koszt, bez zwrotu niewykorzystanych kwot, a w przypadku spowodowania szkód – do ich 
niezwłocznej naprawy lub niezwłocznej zapłaty odszkodowania.
6.5. Decyzję (ustną lub pisemną) w sprawach opisanych w pkt. 6.4 podejmuje kierownik 
organizacyjny obozu treningowego.
6.6. Od decyzji usuwającej uczestnika z obozu,wymienionej w pkt. 6.5, przysługuje pisemne 
odwołanie do zarządu Zachodniopomorskiego Związku Badmintona złożone na ręce kierownika 
organizacyjnego w terminie do 6 godzin od otrzymania (daty i godziny) decyzji o usunięciu 
uczestnika.
6.7. Odwołanie rozpatruje zarząd  Zachodniopomorskiego Związku Badmintona lub upoważniona 
przezeń osoba w terminie do 12 godzin od otrzymania (daty i godziny) odwołania. W czasie 
rozpatrywania odwołania uczestnik otrzymuje świadczenia: wyżywienie i zakwaterowanie, lecz nie 
uczestniczy w planowanych zajęciach treningowych.
6.8. Uczestnik obozu, szkolony wcześniej przez trenera Mariana Steltera otrzymują upust ceny w 
wysokości 350,00 zł od osoby (fakt wcześniejszego szkolenia należy podać w zgłoszeniu).
6.9. Lokalizację Karsiboru przedstawia mapka poniżej:


