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Regulamin obozu sportowego
1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do
poleceń instruktora .
2. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń wychowawcy, przestrzegając
programu obozu.
3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu czy stosowania innych
środków odurzających.
4. Telefony komórkowe udostępnione będą dzieciom w czasie przerwy poobiedniej oraz wieczorem po
kolacji. W pozostałym czasie będą znajdowały się w depozycie
u wychowawców. W przypadkach ważnych, pilnych, koniecznych możliwy będzie kontakt z trenerami
lub kierownikiem obozu.
5. Ze względu na sportowy charakter obozu i dbałość o rozwój psychofizyczny wychowanków podczas
pobytu na obozie uczestnicy mają ograniczony dostęp do niezdrowej żywności.
6. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do kierownika lub
wychowawcy.
7. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
8. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie
sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
9. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do
wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych
ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
10. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących
sposobu wykonania ćwiczeń.
11. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych.
12. Uczestnik pod wpływem alkoholu lub innych używek jest niedopuszczony do zajęć sportowych i
bezzwłocznie usunięty z obozu na koszt osoby zgłaszającej uczestnika.
13. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia
dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez
instruktora.
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14.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz
pieniądze, które ma ze sobą.
15. W razie wypadku lub złego samopoczucia uczestnik niezwłocznie powiadamia kierownika obozu lub
wychowawcę.
16. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać ramowy rozkład dnia.
17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad związanych z obostrzeniami COVID 2019,
poruszania się po drogach i na szlakach turystycznych oraz regulaminów odwiedzanych obiektów (
kąpielisko otwarte, boisko Orlik, itp.) .
18. Uczestnik bezwzględnie przestrzega zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez
zgody kierownika lub wychowawcy.
19. Uczestnik obozu zobowiązany jest utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia.
20.Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją regulaminu na
obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą
spowodować wykluczenie danej osoby z obozu. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są wtedy
do osobistego odbioru uczestnika obozu.
21. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są w razie niemożliwości osobistego odbioru
uczestnika obozu po jego powrocie, do podania danych osoby, która może
w zastępstwie odebrać uczestnika. Upoważnienie takie należy złożyć u kierownika obozu najpóźniej
w dniu wyjazdu.

