
(miejscowość)..................., dn. …...............................

W związku z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora
obozu, informujemy o obowiązku zezwolenia rodzica lub pełnoprawnego opiekuna
dziecka na uczestnictwo w1-5 (niepotrzebne skreślić):

1. spływie kajakowym
2. wycieczce rowerowej
3. zajęciach wspinaczkowych w parku linowym lub na sztucznej ściance
wspinaczkowej*

4. zajęciach nurkowania – program „Pierwszy oddech pod wodą”*
5. wycieczce na poligon – program „Klucz do sukcesu”**

* zajęcia programowe dla programu Party Active **zajęcia fakultatywne

W przypadku braku wypełnionego oświadczenia Uczestnik nie zostanie dopuszczony
do udziału w zajęciach programowych.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

Oświadczam iż wyrażam zgodę na uczestnictwo w1-5(niepotrzebne skreślić):

1. spływie kajakowym
2. wycieczce rowerowej
3. zajęciach wspinaczkowych w parku linowym lub na sztucznej ściance
wspinaczkowej*/**

4. zajęciach nurkowania – program „Pierwszy oddech pod wodą”*/**
5. wycieczce na poligon – program „Klucz do sukcesu”**

* zajęcia programowe dla programu Party Active **zajęcia fakultatywne

przez mojego syna / córkę

.............................................................................................................................
(imię nazwisko)

i potwierdzam, że posiada / nie posiada* umiejętność pływania.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że mam świadomość, iż wymienione aktywności fizyczne są obarczone
ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez moją/mojego córkę /
syna / podopieczną/ podopiecznego.

….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)

W celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia prosimy podać nr telefonu
kontaktowego: ......................



REGULAMINY UCZESTNICTWA W POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH

REGULAMIN WPINACZKI

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną
zgodą rodziców, lub opiekunów.
2. Osoby mające mniej niż 140cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką
osoby dorosłej
3. Wejście na pierwszą platformę w parku ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieką
instruktora.
4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z parku.
5. Personel parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.
6. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w parku linowym:
a) Osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
b) Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
c) Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
d) W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek
z karabinkiem i lonżą, kask .
e) Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie
stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
f) Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia
instruktorów.
g) Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno
na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
h) Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy
personelowi parku.
i) Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie
z terenu parku linowego
j) jeśli mamy do pokonania zjazd tyrolski lub trawers tyrolski stosujemy tą samą zasadę
asekuracji jak przy innych przeszkodach;
k) w czasie zjazdu najlepiej jeśli obiema rękami będziemy trzymać się lonży, nie wolno
łapać się liny stalowej, nic się nam nie stanie jeśli będziemy jechać tyłem
l) jeśli po dojechaniu na koniec tyrolki nie udało nam się wejść na podest i zjechaliśmy
z powrotem po tyrolce, wzywamy obsługę, aby pomogła nam dostać się na podest
m) jeśli na końcu tyrolki rozpięta jest siatka należy jej się złapać a następnie przejść na
drugą stronę i dociągnąć się do podestu za pomocą znajdującej się tam liny.

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się
przestrzegać poniższego regulaminu:

1. Dzieci i młodzież uczestniczą w wycieczce pod opieką wyznaczonych przez kierownika
osób i podporządkowują się ich poleceniom.
2. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy
(3-5m).
3. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden na
końcu.
4. Grupa porusza się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
5. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.
6. Nie planuje się jazdy późnym wieczorem i nocą.
7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.



8. Złe samopoczucie, i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie należy zgłosić kierownikowi lub
opiekunowi wycieczki.
9. Strój i ekwipunek dostosowuje się do wymogów wycieczki.
10. Uczestnicy powinni ustalić miejsca w kolumnie i sposób porozumiewania się.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W SPŁYWIE KAJAKOWYM

1. Aby uniknąć wywrotek zapoznaj się z zasadami bezpiecznego wsiadania i wysiadania
z kajaka.

2. Dzieci i każda osoba nieumiejąca pływać powinna założyć kamizelkę asekuracyjną, w
niesprzyjających warunkach atmosferycznych niech zrobią to wszyscy uczestnicy.

3. Płynąc zawsze utrzymuj się w polu widzenia grupy.
4. Nie wykonuj gwałtownych ruchów w kajaku, nie wstawaj, nie uderzaj kajakiem w
wystające z wody przedmioty i twarde brzegi.

5. Omijaj w dużych odstępach innych uczestników spływu.
6. Zachowuj odpowiednią odległość między innymi załogami.

7. Każdą niedyspozycję zgłoś osobie dorosłej.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NURKOWYCH

1. Aktywnie słuchaj wytycznych teoretycznych od instruktora nurkowania.

2. Wykonuj ćwiczenia zgodnie ze wskazówkami.

3. Każdą niedyspozycję zgłoś instruktorowi nurkowania.

4. Ciesz się swoim pierwszym podwodnym doświadczeniem :).




