REGULAMIN OBOZU I WARUNKI UCZESTNICTWA
LETNI OBÓZ SPORTOWO-SZKOLENIOWY
ZARZECZE 25-31.07.2020
Nazwisko i imię uczestnika:

…………………………………………………………………………………………………………..

Regulamin obozu:
1. Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
- wypełniania poleceń kierownika obozu i opiekunów
- przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
- przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w budynku oraz na terenie całego ośrodka
- przestrzegania godziny ciszy nocnej od 22:00 do 07:00 - po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza
swoim pokojem bez zgody instruktora.
2. Uczestnik obozu nie może oddalić się od miejsca pobytu bez opieki lub zgody trenera/opiekuna.
3. Za nieprzestrzeganie 1,2 punktu regulaminu uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty
od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. W szczególnych przypadkach decyzją kierownictwa obozu
uczestnik może zostać karnie usunięty z obozu. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany
w ciągu 48 godz. do zabrania uczestnika na koszt własny bez zwrotu opłaty za obóz.
4. Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie
(odpowiedzialność finansowa).
5.Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestnika
spowodowany udziałem w zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia informacji o wadach
wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach uczestnika.
6. Uczestnicy obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia rozpoczęcia do
dnia zakończenia obozu.
7. W obozach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców niemające
objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
8. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci nie
powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
9. Dzieci powinny być samodzielne w stopniu umożliwiającym zrozumienie przez nie obowiązków związanych
z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny.
10. Dzieci powinny potrafić dostosować się do poleceń opiekunów, wychowawców i potrafić podporządkować
się do zasad i regulaminów.
11. Dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy na czas postoju w czasie podróży.
12. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wyjazdu zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin odbioru dziecka w przypadku gdy u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby (podwyższona temperatura,
kaszel, katar, duszności).
13. Rodzic odprowadzający dzieci na zbiórkę wyjazdową musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby
zakaźnej. W okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu nie powinien zamieszkiwać z osobą
przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
14. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia,
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału
w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika
wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
15. Rodzic dostarcza wypełniony druk Oświadczenia razem z kartą kwalifikacyjną na obóz najpóźniej w dniu
wyjazdu na wypoczynek.
16. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na
wypoczynku.

Warunki uczestnictwa i płatności:
1. Podstawą zakwalifikowania jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, jej podpisanie i uiszczenie wpłaty za obóz
w wysokości 1000 zł w terminie do 15.07.2020 r. na konto klubu nr 79 1540 1144 2015 6415 5533 0001 podając
w tytule przelewu/przekazu „obóz letni Zarzecze, imię, nazwisko, rocznik zawodnika”.
2. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje
się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.
3. Koszty rezygnacji z obozu:
- do 7 dni przed rozpoczęciem obozu potrącana jest kwota kosztów manipulacyjnych w wysokości 100zł
- przy rezygnacji krótszej niż 7 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny
- szczególne przypadki losowe powodujące rezygnację w terminie krótszym niż 7 dni będą rozpatrywane
indywidualnie
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków uczestnictwa z przyczyn od niego nie zależnych.

Oświadczenie rodziców:
Oświadczamy, że przyjęliśmy do wiadomości warunki uczestnictwa, rezygnacji, finansowania i zapoznaliśmy
się z regulaminem obozu. Jednocześnie zapoznaliśmy dziecko z regulaminem i zobowiązaliśmy do
przestrzegania go.
Miejscowość: ..........................................................

.........................................................................
(podpis uczestnika obozu)

Data: ......................................................................

…..…..…………………………………………………………….
(podpis rodziców)

