REGULAMIN
OBOZU FLORBALKOWE WAKACJE 2018
1.Każdy uczestnik obozu ma prawo do szacunku, tolerancji i życzliwości.
2.Uczestnik obozu ma obowiązek udziału w zajęciach programowych.
3.Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego opuszczania terenu ośrodka. Nie wolno opuszczać
budynku zakwaterowania bez zgody instruktora lub wychowawcy grupy.
4.Korzystamy z urządzeń rekreacyjno-sportowych zawsze pod opieką i za zgodą instruktora.
5.Za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu sportowo – rekreacyjnego oraz wyposażenia pokoi odpowiadają
uczestnicy, rodzice uczestników pokrywają ewentualne koszty naprawy.
6.Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 7.00. W czasie ciszy nocnej uczestnicy znajdują się w
swoich pokojach, a ich telefony komórkowe u wychowawców.
7.Wartościowe przedmioty (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.) i pieniądze powierzamy na
przechowanie wychowawcy grupy.
8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepowierzone do przechowania wychowawcy pieniądze i
wartościowe przedmioty, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.
9.Każda wizyta rodziców lub gości musi być zgłoszona wychowawcy.
10.Obowiązuje dbałość o higienę własną i otoczenia.
11.Zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia tytoniu.
12.W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków odurzających wyrażam
zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami na obecność narkotyków.
13.Zabrania się posiadania ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających
bezpieczeństwu uczestników.
14.Na obozie nie jemy chipsów i nie pijemy napojów gazowanych.
15.W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy
uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny
rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun)
powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.
16.Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie, w szczególności na branie czynnego udziału
w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej które są przewidziane w programie obozu.
17.Jednocześnie nie znam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w obozie
„Florbalkowe Wakacje” (poza zawartymi w karcie kwalifikacyjnej).
18.Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że nasz syn/córka jako osoba niepełnoletnia, musi zostać
dowieziony na miejsce zbiórki oraz zostać odebrany przez nas lub osobę pełnoletnią upoważnioną do
tego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku innego od powyższego postępowania.

19.Odbioru dziecka z obozu może dokonać tylko i wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka oraz
osoba pełnoletnia z pisemnym upoważnieniem od obojga rodziców (podpisy muszą się zgadzać z
podpisami zawartymi na karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu).
20.W czasie wycieczki i postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika
wycieczki.
21.W przypadku wyjazdów na basen, oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp.
uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
22. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez opiekuna grupy telefonu komórkowego mojego dziecka w
porze nocnej (od godz. 22.00 do śniadania dnia następnego) podczas trwania całego obozu mające na celu
prawidłowy wypoczynek dzieci w czasie ciszy nocnej.
23.Wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w
trakcie trwania obozu „Florbalkowe Wakacje”.
24. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją oraz zabiegami
operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka, przez kierownika obozu
„Florbalkowe wakacje” pana Tomasza Wojciechowskiego lub opiekuna w czasie trwania obozu.
25.Potwierdzam zapoznanie się ze wszystkimi informacjami zawartymi w karcie, programie
imprezy i z treścią "Regulaminu Obozu Florbalkowe Wakacje", które przyjmuje do wiadomości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym regulaminie na potrzeby
obozu sportowego Florbalkowe Wakacje zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z
regulaminu obozu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych.

……………………………………………….…
Czytelny podpis uczestnika/uczestniczki*

…...........................................................
podpis ojca (opiekuna) i nr dowodu

*niepotrzebne skreślić

………………..…..................................
podpis matki (opiekuna) i nr dowodu

