
 
REGULAMIN Obozu Rekreacyjno-tanecznego dla dzieci i młodzieży 

  
Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. 
Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić 
wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas 
uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży:  
 
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom) oraz do 
aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych.  
2. Podczas trwania obozu, 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 ze sprzętu) z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu obozu.  
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.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy zagubione przez 
Uczestnika podczas trwania obozu.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez 
Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym 
przez opiekuna.  
8. 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.  
9. 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 
czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa 
własnego lub innych uczestników 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.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy wyjazdowej w przypadku niskiej ilości zgłoszonych 
uczestników.  
11. Organizator, w sytuacji rezygnacji z udziału w obozie przez uczestnika (niezależnie od przyczyny), zastrzega sobie 
prawo do pobrania odstępnego z tytułu poniesionych kosztów, w wysokości: - 100 % zaliczki jeżeli złożenie rezygnacji 
nastąpiło po 20 czerwca 2020 r. - 90% ceny imprezy jeżeli rezygnacja nastąpiła po 10 lipca 2020 roku, chyba że uczestnik 
wskaże osoby (-ę) zobowiązujące się wstąpić w prawa i obowiązki uczestnika. 
UWAGA!  
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ NR DWKI-WWR.416.24.2020.EZS Z DNIA 26 MARCA 2020 R. 
w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii WYWOŁANEJ ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2 lub zaistnienia innych z 
tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży.  
 
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązani do: 

1. Udostępnienia organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 
komunikację. 

1. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich 
dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności). 

2. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby 
zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 
14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. 



3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny 
opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w 
karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku 
występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku. 

4. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku. 

 
12. Wniesienie pierwszej wpłaty jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. 
 


