REGULAMIN OBOZU
§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Organizatorem obozu jest firma Art Max Hanna Karolewska, ul. 13 lutego 9,
89-510 Bysław
2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna
prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu
.
§2
UCZESTNIK oraz RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
1. Uczestnik obozu jest zobowiązany do;
- wypełniania poleceń kierownika, instruktora lub opiekuna,
- przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć,
- przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w miejscu zamieszkania oraz
na terenie całego ośrodka,
- przestrzegania godziny ciszy nocnej - po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza
swoim namiotem/pokojem bez zgody opiekuna.
2. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo
zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik obozu zostaje usunięty z obozu.
W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48 godz. do zabrania
uczestnika z obozu na koszt własny.
3. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie (odpowiedzialność finansowa).
4. Za nieprzestrzeganie 1-go punktu regulaminu, lub agresywne zachowania wobec kadry, czy
innych uczestników, uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od
zajęć, a w szczególnych przypadkach usunięty z obozu na koszt jego rodziców / opiekunów
prawnych.
5. Kontakt telefoniczny z dziećmi i opiekunami/wychowawcami i instruktorami jest możliwy
wyłącznie w wyznaczonych godzinach.
6. W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie zależnych od
organizatora, spowodowanych decyzją rodziców, lub prawnych opiekunów, organizację
i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
7. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu
opuszczać miejsca obozu.
8. Uczestnik obozu bez zgody wychowawcy / instruktora nie mogą korzystać ze sprzętu
pływającego i kąpieliska. Korzystanie z tego sprzętu musi się odbywać pod nadzorem
wychowawcy / instruktora (ratownika).
9. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie obozu.
10. Uczestnik obozu zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców
i innych osób.

11. Uczestnik obozu zobowiązany jest informować kadrę o każdej chorobie lub złym
samopoczuciu.
12. Odwiedziny dzieci mogą mieć miejsce tylko w uzgodnionym z organizatorem terminie.
13. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
14. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących
organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie.
15. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie
wypełnioną Kartę Uczestnika Obozu oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej do dnia
27.06.2016 roku.
16. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawda podania
wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia
w Karcie Uczestnika Obozu.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej
informacji podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika
§3
ZGŁOSZENIA i WARUNKI PŁATNOŚCI
18. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny, w tym celu
należy:
a. dokonać wpłaty według zawartej Umowy-zgłoszenia.
Brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie
Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego
powodu - powoduje wycofanie zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconego
zadatku
b. w przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału Uczestnika w obozieRodzice/Opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa
w obozie e-mailem na adres hana37@wp.pl .
W powyższej sytuacji Organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:
- rezygnacja na więcej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot dokonanych wpłat
za potrąceniem zadatku.
- rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 70%
ceny obozu.
19. Podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.
20. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub
niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu
Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.
21. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń
np. w przypadku spóźnienia się na obóz, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć
przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.
§4
ORGANIZATOR
22. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę trenerską z uprawnieniami i kierownika obozu
z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.
23. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do
Kuratorium Oświaty.
24. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu zbiórki przed
wyjazdem – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
25. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych:
warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
26. Organizator odpowiada za rzetelną realizacją programu obozu.
27. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe oraz rzeczy
osobiste Uczestnika.
28. Organizator ubezpiecza uczestników obozu.

29. W wypadkach koniecznych organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków pobytu,
terminu lub programu. W takich przypadkach uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.
Uczestnik natomiast, powinien pisemnie powiadomić organizatora w ciągu 3 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich nie uregulowanych niniejszymi Warunkami sprawach zastosowanie mają wymogi
Ustawy „O usługach turystycznych” z dnia 29.08.1997 r./Dz.U.Nr.133 poz. 884 z późniejszymi
zmianami/.
– Wszystkie ceny zawarte w kartach ofertowych zawierają podatek VAT.
– Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie,
a w razie braku porozumienia na drodze postępowania sądowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika
obozu na stronach internetowych pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku
z obozem, w którym uczestniczył Uczestnik.
Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich
treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się
Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań.
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie,
które przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję

..............................................................
/data, podpis rodzica lub prawnego opiekuna/

