REGULAMIN OBOZU
UCZNIOWSKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO ,,AKROFITN
ESS’ SZCZECINEK
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Obozu Akrobatycznego jest Uczniowski Klub
Sportowy ,,Akrofitness’’ Szczecinek ul. Kopernika 18 78-400
Szczecinek.
2. Zgłoszenie Uczestnika na obóz jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
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§2
ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić program obozu
zgodnie z zaprezentowana ofertą.
2. Organizator zobowiązuje się zadbać o odpowiednie warunki
bytowe, w tym noclegowe, wyżywienie .
3. Organizator nie odpowiada za szkody zaistniałe w trakcie
trwania obozu, które powstały wskutek działania siły wyższej..

4. Organizator nie odpowiada za utratę lub ubytek w rzeczach
Uczestnika, jeżeli utrata lub ubytek wynikły wyłącznie z działania
lub zaniechania Uczestnika bądź osób trzecich, za które
Organizator nie ponosi odpowiedzialności i którym Organizator nie
mógł zapobiec ani których nie mógł przewidzieć pomimo
dochowania należytej staranności.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za mienie Uczestników
przyjęte przez wychowawców na przechowanie, chyba że szkoda
w tym mieniu wynikła z wyłącznej winy Uczestnika
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego
Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku
porozumienia, kwestie sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny
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właściwości ogólnej.

§3

ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania
Uczestnika z Regulaminem przed
rozpoczęciem obozu
2. Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że stan zdrowia Uczestnika
nie stanowi żadnych przeciwwskazań do udziału w obozie.
3. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przekazać
Organizatorowi na piśmie listę wszelkich chorób i przypadłości
Uczestnika, w tym w zakresie obejmującym brak tolerancji
określonej kategorii produktów, oraz zażywanych przez
Uczestnika leków wraz z harmonogramem, wedle którego
Uczestnik powinien je zażywać.
4. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek wypełnienia Karty
Kwalifikacyjnej i Oświadczenia Rodzica/Opiekuna, dostępnych u
Organizatora, oraz dostarczenia ich Organizatorowi najpóźniej na
30 dni przed rozpoczeęiem obozu.
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5. Rodzice/ Opiekunowie są jedynymi upoważnionymi osobami do
odbioru Uczestnika z obozu. Zgoda na odebranie Uczestnika z
obozu przez inną osobę powinna zostać udzielona na piśmie i
dostarczona do Organizatora z podaniem numeru dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej, która winna
tym dokumentem legitymować się w trakcie odbioru Uczestnika.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik ma prawo w szczególności do:

a) pełnego wykorzystania programu obozu, wnoszenia do niego
propozycji zmian,
b) poszanowania swoich poglądów i przekonań.

c) uzyskania pomocy w każdej sprawie ze strony kadry obozu i
ośrodka
d) kontaktu telefonicznego z Rodzicami/Opiekunami lub innymi
osobami
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w wyznaczonych godzinach
2. Uczestnik ma obowiązek:
a) stosować się do poleceń kierownika obozu i
wychowawców,
b) udziału we wszystkich zajęciach programowych.
Ewentualna nieobecność na treningu lub innych zajęciach
wymaga uzgodnienia z trenerem lub wychowawcą,
c) Informować wychowawcę o wszelkich niedyspozycjach,
chorobie lub złym samopoczuciu, itp.,

d) przestrzegać ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22:0007:00,
e) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka/sali
gimnastycznej oraz przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,
m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,
f) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich
uczestniczyć
g) posiadać dokument upoważniający do przekroczenia granicy
państwa, jeśli program obozu zakłada wycieczki zagraniczne,
h) dbać o czystość i porządek oraz mienie własne i cudze w
czasie wyjazdu, i) odnosić się z szacunkiem do kolegów,
wychowawców i innych osób,
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j) dbać o higienę i schludny wygląd.
3. Uczestnikom obozu zabrania się:
a) samowolnego oddalania się z ośrodka lub innych miejsc zajęć,
b) picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania
środków odurzających. Zabronione jest posiadanie wyżej
wymienionych substancji,
c) posiadania i zażywania samodzielnie leków. Wszystkie leki
należy przekazać wychowawcy najpóźniej w pierwszym dniu
obozu, które Uczestnik zażywać może wyłącznie w obecności
Wychowawcy.
d) używania wulgarnego słownictwa, stosowania przemocy
psychicznej i fizycznej wobec innych uczestników,
e) przebywania w pokoju innym niż przeznaczony do nocowania
przez Uczestnika, pomiędzy godziną 22:00 a 7:00.
4. W razie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu
Uczestnikowi może zostać udzielona nagana. Nagany udziela
trener, wychowawca bądź kierownik obozu.
5. Rażące oraz powtarzające się naruszanie przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu może skutkować wykluczeniem
Uczestnika z obozu (w takim przypadku Rodzice/Opiekunowie lub
osoby upoważnione do odbioru Uczestnika z obozu zobowiązani
będą do osobistego odbioru Uczestnika z obozu w ciągu 48
godzin).
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6. Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w
obozie w każdej chwili. W przypadku rezygnacji Uczestnika z
obozu mniej niż 60 dni przed dniem jego rozpoczęciem.
Organizator uprawniony jest do zatrzymania otrzymanego
zadatku.
7. Rodzic/Opiekun uczestnika może przekazać prawa i obowiązki
z tytułu uczestnictwa w obozie osobie trzeciej informując pismem
lub mailem o tym fakcie Organizatora, pod warunkiem zawarcia
przez taką osobę trzecią z Organizatorem umowy o uczestnictwo
w obozie. Osoba trzecia nabiera praw i obowiązków do
uczestnictwa w obozie, a Uczestnik zostaje z nich zwolniony, po
zawarciu przez osobę trzecią umowy z Organizatorem. W takim
przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej opłaty za
obóz..
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