REGULAMIN OBOZU LETNIEGO MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE 2018
I. Organizator
Organizatorem obozu jest: AKTYWACJA z siedzibą w Myślenicach, NIP:
6811967265, tel. 691 672 589

II. Uczestnicy
Uczestnikami obozu sportowego mogą być dzieci
i młodzież w wieku od 6 do 12 lat włącznie.
III. Bezpieczeństwo i ochrona
1. Wszyscy uczestnicy obozu, są objęci ubezpieczeniem od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł. od pierwszego do
ostatniego dnia obozu.
2. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do używania sprzętu zapewniającego
bezpieczeństwo, wymaganego podczas zajęć. Mowa tu m.in. o kamizelkach
ratunkowych podczas zajęć na wodzie (windsurfing), kaskach i znacznikach w
jaskrawych kolorach oraz elementów odblaskowych podczas zajęć na rolkach, oraz
innych jeżeli Organizator uzna takowe za niezbędne podczas zajęć.
3. Zgłaszający poświadcza, że zgłaszany uczestnik nie ma przeciwwskazań do
uczestnictwa w obozie sportowym, a jego aktualny stan zdrowia pozwala na udział w
zajęciach określonych w planie obozu.
4. Zgłaszający dokonując zgłoszenia poświadcza, że uczestnik posiada przynajmniej
podstawowe umiejętności pływackie.
5. Zgłaszający zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie rolki, ochraniacze
oraz kask ochronny zgłaszanemu przez siebie uczestnikowi obozu (dla osób, które
chcą uczestniczyć w zajęciach na rolkach).
6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom pozostałego sprzętu
niezbędnego do przeprowadzenia zajęć programowych, tj: sprzętu
windsurfingowego, kamizelek ochronnych, pianek itp. bez obciążania Uczestnika
dodatkowymi kosztami.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny typu konsole,
tablety itp. oraz sugeruje żeby pozostawić droższą elektronikę w domu.

IV. Prawa uczestnika obozu
Każdy Uczestnik Obozu Letniego MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE 2018 ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu obozu.
2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno - sportowych znajdujących się w
ośrodku, jednak wyłącznie za wiedzą i zgodą
wychowawców - instruktorów.
3. Rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności podczas zajęć programowych
oraz w czasie wolnym.
4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony Kadry obozu.
V. Obowiązki uczestnika obozu
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do posłuszeństwa wobec całej kadry obozu,
kulturalnego zachowania wobec instruktorów, kolegów i koleżanek, innych osób
przebywających na terenie ośrodka lub w miejscu w którym się znajduje.
2. Podczas obozu obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania
innych środków odurzających pod rygorem wydalenia z obozu na koszt
rodziców/opiekunów prawnych.
3. Na obozie obowiązuje cisza nocna w godzinach 21.30 – 7.00
4. Zabrania się przebywania poza swoim miejscem zakwaterowania (budynek O.W
"Widok") w czasie ciszy nocnej oraz bez opieki wychowawcy/kierownika wyjazdu.
5. Uczestnik obozu ma obowiązek brać udział we wszystkich zajęciach sportowych
oraz dodatkowych, chyba, że wychowawca/kierownik obozu zadecydują inaczej.
6. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz
pieniądze, które ma ze sobą.
7. Na obozie obowiązuje częściowy zakaz korzystania z tabletów, przenośnych
konsoli, laptopów. Uczestnicy będą mogli używać w.w. sprzętu w przerwie
poobiedniej, jednak nie podczas zajęć programowych oraz ciszy nocnej, chyba że
Organizator wyrazi na to zgodę.
8. Korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest w wyznaczonych godzinach,
którymi są przerwy po obiedzie.
9. Zabrania się używania telefonów podczas ciszy nocnej – na ten czas
przekazywane są wychowawcom.

10. Wszyscy uczestnicy obozu sportowego zobowiązani są do przestrzegania
rozkładu dnia, utrzymania czystości w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach i
toaletach.
11. Uczestnik obozu powinien dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń
udostępnianych dla uczestników obozu.
12. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika ponoszą wszelką odpowiedzialność,
w tym również finansową za celowe lub z jego winy wyrządzone szkody na rzecz
Organizatora bądź innych uczestników obozu i zobowiązani są do ich
naprawienia/pokrycia kosztów naprawy.
13. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i zasad:
a. poruszania się po drogach
b. regulaminu kąpieli na basenie oraz korzystania z plaży
c. regulaminu szkoły windsurfingowej
d. przepisów bhp oraz p.poż.
VI. Obowiązki i prawa organizatora
Obowiązki
1. Organizator ma obowiązek zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty właściwego
ze względu na miejsce swojej siedziby.
2. Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne
warunki wypoczynku. Obiekt, w którym będą przebywać musi spełniać wymogi
przeciwpożarowe, warunki sanitarne, być bezpieczny.
3. Kadra zatrudniona przez organizatora posiada niezbędne uprawnienia w zakresie
opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia
zajęć sportowych zgodnie z charakterem obozu.
Prawa:
1. Za rażące i celowe nieprzestrzeganie regulaminu, organizator ma prawo usunąć
Uczestnika z obozu na koszt rodzica / opiekuna prawnego.
VII. Zapisy i płatności
1. Zgłoszenia uczestnika obozu może dokonać osoba pełnoletnia (rodzic/opiekun
prawny) za pośrednictwem formularza na stronie internetowej
www.aktywacja.com.pl, poczty internetowej, telefonicznie, lub w inny sposób
uzgodniony z organizatorem.
2. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż
zapoznała się z ofertą dotyczącą obozu oraz regulaminem
3. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata zaliczki w wysokości 300zł do 5 dni po
wysłaniu zgłoszenia.

4. Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto organizatora w banku:
ING Bank Śląski 14 1050 1445 1000 0092 1229 1844
Aktywacja
Grzegorz Pietrzyk
32-400 Myślenice
ul. Konopnickiej 7
5. Zaliczka jest bezzwrotna, chyba, że rezygnacja nastąpiła w wyniku wydarzeń
losowych dotykających uczestnika. Wtedy zwracana jest pełna kwota zaliczki, lub
ustalona jej część.
6. Całość należnej kwoty za obóz należy wpłacić w terminie do 08.06.2018r.
7. Jeżeli obóz nie dojdzie do skutku z winy organizatora, zwracana jest cała
uprzednio wpłacona kwota.

VIII. Dane osobowe
1. Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez AKTYWACJĘ (art 23 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o
Ochronie Danych Osobowych) w celach realizacji oferty jak również na publikację
zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestników obozu na stronie internetowej
www.aktywacja.com.pl oraz na profilach społecznościowych (Facebook/Youtube).
IX. Postanowienia końcowe
1. O wszelkich zmianach w regulaminie Organizator niezwłocznie powiadamia
Uczestników oraz ich Opiekunów
2. We wszelkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem głos decydujący
posiada Organizator. Nie może jednak działać on wbrew przepisom obowiązującego
w Polsce prawa.
3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są w oparciu o niniejszy regulamin oraz
obowiązujące akty prawne.
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
……………………………

Podpis uczestnika
………………………

