JSS Polska zaprasza wszystkich chłopców w
wieku 8 -16 lat, czynnie grających w piłkę nożną
w klubach lub szkółkach piłkarskich do wzięcia
udziału w tygodniowym letnim obozie, podczas
którego zajęcia poprowadzą trenerzy Juventus
Soccer Schools.
Podczas dwóch sesji treningowych (porannej i
popołudniowej) zawodnicy będą mieli okazję
trenować technikę oraz rozwijać swoje
umiejętności piłkarskie. Każdy zawodnik biorący
udział w obozie otrzyma plecak i dwa komplety
treningowe Nike.
Wszystkie treningi opracowane zostały w oparciu
o doświadczenie trenerów Akademii Piłkarskiej
Juventusu, dostosowane będą do potrzeb i
kondycji zawodników oraz do ich technicznych i
fizycznych umiejętności.

Każdy ma możliwość wyboru dogodnego terminu. Proponujemy 6 terminów:







I turnus - 01 lipca - 07 lipca 2012 r.
II turnus - 08 lipca - 14 lipca 2012 r.
III turnus - 15 lipca - 21 lipca 2012 r.
IV turnus - 22 lipca - 28 lipca 2012 r.
V turnus - 29 lipca - 04 sierpnia 2012 r.
VI turnus - 05 sierpnia - 11 sierpnia 2012 r.

W obozie uczestniczyć mogą chłopcy w wieku 8 -16 lat, czynnie grający w piłkę nożną w klubach lub
szkółkach piłkarskich.
Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w Juventus Summer Camp musi poprosić rodzica lub
opiekuna o poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Formularz zgłoszeniowy:



można wypełnić online na stronie www
pobrać ze strony www wydrukować i wypełnić, następnie przesłać:
o drogą elektroniczną na adres e-mail obozy@jsspolska.pl
o lub drogą pocztową na adres JSS Polska, 30-062 Kraków, al. 3-go Maja 9
o bądź faxem pod numer 126331255

Organizator w ciągu 5 dni poinformuje o przyjęciu zgłoszenia oraz prześle informacje o formach
płatności wraz z numerem konta, na który należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości
Obozu.





Koszt uczestnictwa w obozie wynosi: 1420 PLN*
Koszt uczestnictwa dla grup powyżej 3 osób wynosi: 1340 PLN od osoby*
Koszt uczestnictwa dla grup zorganizowanych z trenerem wynosi: 1310 PLN* od osoby
(dotyczy grup powyżej 12 osób + trener)

* Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykupienia zestawu treningowego (plecak i dwa komplety
treningowe Nike) w cenie 240 PLN
Na wpłacenie zaliczki Zgłaszający ma 7 dni roboczych, od daty wysłania do niego informacji o formach
płatności. Po tym terminie zgłoszenie zostaje anulowane. W przypadku rezygnacji z obozu Juventus
Summer Camp zaliczka nie podlega zwrotowi. Ilość miejsc w każdym turnusie obozu jest ograniczona.
Po otrzymaniu zaliczki Organizator wyśle Zgłaszającemu potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z
fakturą VAT za dokonaną wpłatę zaliczki.
Pozostałą część kwoty Zgłaszający musi wpłacić:



dla turnusów zaczynających się w lipcu do dnia 15 czerwca 2012 r.
dla turnusów zaczynających się w sierpniu do dnia 29 czerwca 2012 r.

W przypadku rezygnacji z obozu Juventus Summer Camp zaliczka oraz wpłata końcowa nie podlegają
zwrotowi.
Po zaksięgowaniu na koncie Organizatora płatności końcowej Zgłaszający otrzyma potwierdzenie
udziału w obozie oraz fakturę VAT za dokonaną wpłatę końcową.
KAŻDY UCZESTNIK OBOZU MUSI PRZESŁAĆ DROGĄ E-MAILOWĄ LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE
PODCZAS PRZYBYCIA NA OBÓZ KARTĘ ZDROWIA WRAZ Z ORZECZENIEM LEKARSKIM.

