
miejscowość..................., dn. …...............................

W związku z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora obozu, informujemy
o obowiązku zezwolenia rodzica lub opiekuna dziecka na uczestnictwo we wspinaczce, spływie pontonowym
oraz zajęciach nurkowania. Z uwagi na ten fakt, prosimy o wypełnienie oświadczenia. W przypadku braku
wypełnionego oświadczenia Uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

Oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, iż moje dziecko

….........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zostanie dopuszczone do uczestnictwa (niepotrzebne skreślić):

1. w spływie pontonowym
2. w zajęciach wspinaczkowych*/**
3. w zajęciach nurkowania - „Pierwszy oddech pod wodą”*/**
4. zabawie w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA**
5. zgoda na zajęcia konne***

*zajęcia programowe dla programu SUPER ACTIVE
** zajęcia fakultatywne
*** zajęcia programowe dla programu GÓRSKI KONIOMANIAK

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminami w/w aktywności i akceptuję wszystkie punkty
regulaminów.

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

STRONY 2-3 mają charakter INFORMACYJNY. PROSIMY ICH NIE DRUKOWAĆ, A ZAPOZNAĆ SIĘ Z
ICH TREŚCIĄ

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU WE WSPINACZCE

1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie
oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.
2. Każdy uczestnik kolonii może wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym.
4. Wspinaczka odbywa się przy asekuracji instruktora z zabezpieczeniem (uprząż, lina, kask).
5. Uprząż oraz kask zakłada i dopasowuje instruktor.
6. Zabrania się wspinania bez sprzętu zabezpieczającego.
7. Uczestnicy mają obowiązek słuchać i stosować się do poleceń wydawanych przez instruktora.
8. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników
wspinaczki.
9. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest
(UIAA, CE, DIN)
10. Podczas gdy jeden uczestnik się wspina, pozostałe osoby powinny znajdować się w bezpiecznej odległości,
w miejscu wyznaczonym przez instruktora.
11. Zajęcia wspinaczki obarczone są ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją
są siniaki, otarcia, potłuczenia.

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



Regulamin spływu pontonowego i kajakowego
realizowany przez firmę „Fabryka Endorfiny”

1. Firma „FABRYKA ENDORFINY” świadczy usługi wypożyczalni sprzętu pływającego pontonowego
i kajakowego.
2. „FABRYKA ENDORFINY” zapewnia sprzęt pływający, sprzęt niezbędny do kierowania nimi oraz wymagany
sprzęt asekuracyjny lub ratunkowy.
3. Podczas spływu uczestnik ma obowiązek przebywania w prawidłowo zapiętej kamizelce i kasku, które
zapewnia „FABRYKA ENDORFINY”.
4. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów, które na czas spływu przebywają po ich opieką.
4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń instruktora szkolącego,
(wyznaczonego przez „FABRYKĘ ENDORFINY” Instruktora Rekreacji Ruchowej), niezbędnych do bezpiecznego
spływu oraz przestrzegania instrukcji udzielenia pomocy w przypadku wypadnięcia któregoś z uczestników
z pontonu lub kajaku.
5. Podczas spływu pontonem należy trzymać stopę w specjalnie do tego przeznaczonych uchwytach,
zamontowanych w dnie pontonu.
6. Podczas trwania spływu nie wolno:
- opuszczać jednostki pływającej bez uzasadnienia,
- wypychać, wyrzucać itp. innych uczestników,
- chwytać stałych elementów przy rzece np. gałęzi,
- uderzać wiosłem (pagajem) innych uczestników ani pontonów,
- odpychać się pagajem od innych pontonów oraz od kamieni, brzegu i dna w sposób niezgodny
z zaleceniami instruktora,
- palić papierosów,
- wyrzucać za burtę niczego co może zanieczyścić środowisko.
7. Udział w spływie mogą brać tylko osoby w stanie trzeźwym. Przed i w trakcie spływu obowiązuje absolutny
zakaz spożywania alkoholu. Uczestnik, co do którego instruktor z ramienia „FABRYKI ENDORFINY” będzie
miał uzasadnione wątpliwości dotyczące jego stanu trzeźwości nie będzie dopuszczony do udziału w spływie.
8. Za umyślne zniszczenie sprzętu uczestnik będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej,
w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia lub zagubienia
wypożyczonego sprzętu, a w sytuacji gdy zniszczenie sprzętu narazi życie lub bezpieczeństwo uczestników
pociągnięty będzie do odpowiedzialności karnej.
9. W stosunku do innych osób korzystających z rzeki (inne spływy pontonami, kajakarze, wędkarze, turyści,
piesi itd.) uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego i niekonfliktowego zachowania.

10.Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu może być powodem
wykluczenia uczestnika ze spływu.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PARKU ENERGYLANDIA:
https://energylandia.pl/o-nas/regulamin-parku/

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 :).

REGULAMIN BEZPIECZNEJ JAZDY KONNEJ

1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem.
2. Prowadzać konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę. Wolna
część lonży/ uwiązu ma być trzymana lewą ręką jeźdźca, nie może wlec się po ziemi ani być wokół ręki
okręcona. Wodze koń ma mieć zawieszone na szyi.
3. Prowadząc kilka koni osoby muszą zwrócić uwagę na odstępy - minimum długość 1 konia.
4. Dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora.
5. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, mijać się tylko po lewej ręce, ustąpić
miejsca na obwodzie placu osobie poruszającej się szybszym ruchem lub wykonującej bardziej
skomplikowane ćwiczenie (chyba, że instruktor zaleci inaczej). Pierwszeństwo ma także osoba wykonująca

https://energylandia.pl/o-nas/regulamin-parku/


zestaw ćwiczeń nad osobą wykonującą ćwiczenie pojedyncze oraz osoba najeżdżająca na przeszkodę - nad
wszystkimi pozostałymi.
6. Siedząc na koniu nigdy nie wypuszczać wodzy z rąk. W razie konieczności zatrzymania konia i poprawienia
czegokolwiek - najpierw poinformować instruktora, następnie wykonać to wewnątrz placu - nigdy na
obwodzie ani na linii przeszkody!
7. Podczas jazdy w terenie nie wyprzedzać czołowego, przekazywać głośno jego polecenie osobom
znajdującym się z tyłu zastępu. Złamanie zakazu może zostać poddane "karze honorowej" - np. zakup 5kg
marchwi dla konia:)
8. Zarówno przed osiodłaniem konia, jak i po zejściu z niego sprawdzić starannie stan rzędu jeździeckiego, w
szczególności rzemieni policzkowych, wędzidła i przystuł / popręgu. Zawsze po jeździe myjemy wędzidło!
9. Niezwłocznie informować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, nagłym złym samopoczuciu
jeźdźca lub konia.
10. Za porządek na placu treningowym odpowiada instruktor lub osoba przez niego wyznaczona.




