
REGULAMIN Wakacyjnych Campów

Prosimy o dokładne  zapoznanie się z regulaminem i zapoznanie z nim uczestnika, a następnie podpisanie regulaminu i odesłanie razem z umową zgłoszenia. Podpisany 
regulamin jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji.

    1. Uczestnik zobowiązany  jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom,, instruktorom lub pilotom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach 
programowych.

    2. Podczas trwania imprezy, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków
(środków odurzających).

    3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu 
(m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu imprezy

    4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się 
zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

    5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba ze regulamin ośrodka stanowi inaczej

    6. Uczestnicy winni zwrócić szczególną uwagę na przechowywanie pieniędzy, telefonów komórkowych i innych przedmiotów wartościowych w czasie trwania imprezy. 
Powinny one być zawsze noszone w sposób bezpieczny przy sobie, a podczas pobytu w obiektach zakwaterowania gotówka, biżuteria, kamery i inne cenne rzeczy posiadane 
przez uczestników powinny być przechowywane w sejfie hotelowym lub innym w miejscu wskazanym przez wychowawców. Należy również zwrócić uwagę  przed każdym 
opuszczaniu pokoju hotelowego, aby jego drzwi i okna pozostawały zamknięte.

    7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu
i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.

    8. W stosunku do uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia 
środków dyscyplinujących  takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców.

Naruszenie zasad grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży
zostaną obciążeni rodzice.

Uwagi: Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualna legitymacje szkolną. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce 
wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)  ………………………………………………………….

UWAGA!

    • W przypadku stosowania przemocy, kradzieży lub rażącego nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa organizator może wydalić uczestnika ze skutkiem 
natychmiastowym - zobowiązując rodzica lub prawnego opiekuna do odbioru własnego do 12h od zawiadomienia,

    • zatajenie przez opiekuna chorób/ dolegliwości, stosowania leków może być podstawą do natychmiastowego usunięcia uczestnika z kolonii — w takim przypadku 
organizator zobowiązuje rodzica lub prawnego opiekuna do odbioru własnego do 12h od zawiadomienia,

Usuniętemu z kolonii nie przysługuje prawo do uzyskania rekompensaty za niewykorzystane świadczenia.

W przypadku wystąpienia zachowania wskazanego powyżej zobowiązuje się do odbioru mojego dziecka z organizowanego wyjazdu

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)  ………………………………………………………….

W związku  z tym, iż Organizator chcąc utrwalić  przebieg imprezy dla młodzieży oraz jej atmosferę zamierza dokumentować ja w formie zdjęć lub krótkich filmików, 
wyrażamy zgodę  na nieodpłatne  wykorzystanie przez Organizatora w swoich katalogach, stronach internetowych lub innych materiałach promocyjnych, wizerunku 
uczestnika obozu utrwalonego podczas trwania imprezy w formie zdjęciowej lub filmowej.

Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)  ………………………………………………………….
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