Regulamin obozu Jarosławiec 2020r.
1. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu
obozu, a także regulaminu ośrodka i regulaminu kąpieli, z którymi zostanie zapoznany w
pierwszym dniu obozu.
2. Będąc współodpowiedzialnym za dyscyplinę i porządek w grupie, należy być punktualnym,
pomagać kolegom w wykonywaniu ich funkcji, nie oddalać się od grupy bez zezwolenia
kierownika, instruktora, wychowawcy, dbać czynnie o dobrą opinię grupy i dokładnie
wykonywać polecenia przełożonych.
3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w organizowanych w zajęciach
sportowych i wycieczkach.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę udział dziecka w zajeciach organizowanch
na obozie sportowo-wypoczynkowym o profilu akrobatycznym przez firmę AKROFIT
Andżelika Chwojnicka i Wadim Chwojnicki s.c.
5. Warunkiem uczestnictwa na obozie jest wcześniejsze dostarczenie wypełnionej karty
kwalifikacyjnej uczestnika, umowy oraz podpisanego regulaminu.
6. Rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, gry
elektroniczne itd.) oraz pieniądze zalecamy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w rzeczy nie oddanych do
depozytu.
7. Należy spożywać posiłki o tym samym czasie, co pozostali uczestnicy.
8. O chorobie, złym samopoczuciu lub skaleczeniu należy natychmiast powiadomić
wychowawców, trenerów lub kierownika obozu. Zabrania się samodzielnego zażywania leków
przez uczestników (leki przyjmowane na stale należy oddać wychowawcy w dniu przyjazdu,
który przekaże je pielęgniarce w ośrodku).
9. Uczestnik obozu zobowiązany jest do dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek
w pomieszczeniu sypialnym i w całym otoczeniu obozu.
10. Należy stosować się do wskazówek, nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu
obowiązują. Bezwzględnie podporządkowywać się obowiązującym przepisom
bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek
pieszych.
11. Należy przestrzegać regulaminu obowiązującego w ośrodku, nie opuszczać go samowolnie
oraz nie oddalać się.
12. Uczestnicy obozu winni zgłaszać trenerom, opiekunom lub kierownikowi obozu wszelkie
przejawy wandalizmu, złego zachowania i innych sytuacji wymagających interwencji osób
dorosłych.
13. Uczestnik ma prawo do bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do
kierownika obozu, wychowawców i trenerów.
14. Należy być pogodnym i koleżeńskim podczas całego wyjazdu, a także okazywać szacunek i
kulturę wobec innych uczestników, kadry oraz personelu ośrodka.
15. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku
staranności uczestnika.
16. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy
zgłosić opiekunowi grupy.
17. Uczestnik obozu ma prawo do:
a. Pełnego wykorzystania programu obozu.
b. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.
c. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
d. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
e. Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (telefony
komórkowe będą zbierane i wydawane tylko w wyznaczonych godzinach).

18. Równocześnie Rodzic/Opiekun:
a. Wyraża zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami
operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka
........................................................(imię i nazwisko dziecka) przez kierownika lub wychowawców
obozu.
b.
Oświadcza, że stan zdrowia dziecka jest mu znany i nie posiada ono przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w obozie akrobatycznym, którego
program i regulamin poznał.
c.
Wyraża zgodę na podanie dziecku leków ogólnodostępnych (przeciwbólowe, przeciwzapalne)
w przypadku wystąpienia nagłej dolegliwości u dziecka TAK NIE
d.
oraz leków przepisanych przez lekarza/pielęgniarkę w trakcie trwania obozu TAK NIE
e.
Wyraża zgodę na przewożenie dziecka samochodem osobowym z kierownikiem bądź
wychowawcą obozu w razie wystąpienia takiej potrzeby, np. wizyta lekarska TAK NIE
f.
Potwierdza, że dziecko potrafi pływać TAK NIE
* prosimy zakreślić właściwą odpowiedź w kółko
g.
Dziecko uczulone jest na (dotyczy leków, produktów spożywczych i innych alergenów):
1 ...........................................................................................................................
2 ............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
19. W przypadku poważnego lub notorycznego naruszania regulaminu obozu, uczestnik
zostanie skreślony z listy uczestników obozu. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny
jest zobowiązany w ciągu 24 godzin do zabrania uczestnika na koszt własny.
20. W razie opuszczenia przez uczestnika obozu z przyczyn dyscyplinarnych lub na życzenie
rodzica lub prawnego opiekuna (z przyczyn niezależnych od organizatora lub choroby) koszty
obozu nie zostaną zwrócone.
21. Rodzice wyrażają zgodę na wykonywanie dzieciom zdjęć pamiątkowych na obozie i
wykorzystywanie wizerunku uczestników tylko przez organizatora wypoczynku.
Oświadczenie:
Oświadczam, że wspólnie z dzieckiem zapoznałem/am/ się z w/w regulaminem i w całości go
akceptuję.
....................................................................
Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego

Oświadczenie dotyczące COVID-19
1) Oświadczam że dniu wyjazdu, u uczestnika obozu nie stwierdzam infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2) Oświadczam że uczestnik obozu nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i
nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem
wypoczynku
3) Zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w
przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności).

………………………..
Miejscowość, data

……………………...
Podpis rodzica

