
Regulamin obozu i warunki uczestnictwa: 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących 

w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy bhp, p.poż, regulamin 

kąpieli, obozu) oraz do przestrzegania poleceń trenerów i wychowawców. 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości - aktualną 

legitymację szkolną oraz dostarczyć kompletnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną. 

3. Uczestnik obozu jest zobowiązany do bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia 

papierosów, używania i posiadania narkotyków lub innych środków odurzających. 

4. Uczestnik obozu jest zobowiązany do: 

- nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć 

- utrzymywania porządku na terenie obozu 

- brania czynnego udziału w zajęciach programowych 

- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia 

społecznego 

5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

niego podczas podróży lub pobytu na miejscu. 

6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, rzeczy osobiste). 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne 

rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu. 

8. Organizator zabrania zabierania na obóz sprzętu elektronicznego (konsole, odtwarzacze mp3 itp.). 

9. Telefony będą przechowywane w depozycie u wychowawców i wydawane, kiedy zajdzie taka 

potrzeba (kontakt z najbliższymi – w porze ciszy poobiedniej).  

10. Uczestnik obozu ma prawo do udziału we wszystkich organizowanych punktach programu obozu 

i korzystania z opieki medycznej. 

11. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do 

wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych 

ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. 

12. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów. 

13. W przypadku naruszenia regulaminu obozu, a w szczególności: wandalizmu, spożywania alkoholu, 

palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków oraz samowolnego opuszczania ośrodka 

UCZESTNIK MOŻE BYĆ WYDALONY Z OBOZU na koszt rodziców. W takim przypadku uczestnikowi nie 

przysługuje zwrot niewykorzystanych świadczeń, natomiast kosztami strat i transportu zostaną 

obciążeni rodzice. Środki nie zostaną zwrócone również, gdy pobyt dziecka zostanie przerwany 

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika obozu (choroba, wcześniejszy wyjazd). 

14. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie 

sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 



 


