
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Koszt uczestnictwa jednej drużyny w Rozgrywkach ( Edycji) wynosi: 
2270 zł netto ( nowy uczestnik), 
2150 zł netto ( stały uczestnik), 
2050 zł netto  x 3 Pakiet Roczny  ( V Edycja Wiosna 2013,VI Edycja Jesień 2013, III  Edycja 
Piłka Halowa 2013 ), 
2490 zł netto  x 3 - Pakiet Roczny ( V Edycja Wiosna 2013, VI Edycja Jesień 2013, III  Edycja 
Piłka Halowa 2013 oraz 10 kompletów strojów piłkarskich - koszulka +spodenki ). 

2. Cena obejmuje organizację i obsługę techniczną, sędziów, napoje, ubezpieczenie NNW, 
puchary, medale, nagrody dla najlepszych drużyn i zawodników. 

3. Wypełniony formularz ( Karta zgłoszeniowa)podpisany wraz z pieczątką firmową  i przesłany 
do Let’s Move Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@letsmove.pl, stanowi zawarcie wiążącej 
umowy pomiędzy zgłaszającym a Let’s Move Sp. z o.o.  

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia, ale nie później niż 2 
dni robocze przed rozpoczęciem Edycji. 

5. Wpłaty należy dokonać na konto: 
Let’s Move Sp. z o.o.  
Ul. Świętojańska 4/44 
26-600 Radom 
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Multibank Oddział Bankowości 
Detalicznej 
61 1140 2017 0000 4102 1230 5506 
Jako tytuł przelewu prosimy podać ,, Amatorska Liga Let’s Move w Piłce Nożnej „ 

6. W przypadku rezygnacji nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Edycji obciążymy Państwa 
opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział. 

7. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Edycji 
pobierane jest 100% opłaty za udział. 

8. Rezygnację z udziału należy przesłać listem poleconym na adres Organizatora. 
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Edycji powoduje obciążenie pełnymi kosztami 

udziału. 
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 
11. Zamiast zgłoszonej drużyny w Edycji może wziąć udział inna drużyna/ firma. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w rozgrywkach oraz do odwołania Edycji. 


