REGULAMIN OBOZU ACT & PLAY

Szanowni Państwo, celem jest zorganizowanie dzieciom 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 posługując się wytycznymi otrzymanymi od kuratorium oświaty. Jednocześnie chcemy
zapewnić Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci czuły się podczas całego
wyjazdu jak najbardziej komfortowo i aby spędziły ten czas w atmosferze kreatywnej zabawy.
Dlatego też każdego dnia będziemy spotykać się całą kadrą ze wszystkimi uczestnikami obozu i
zbierać od dzieci wszystkie uwagi dotyczące warunków zakwaterowania i wyżywienia, programu
naszego obozu oraz naszej pracy.
1. Każdy uczestnik ma prawo brać udział we wszystkich zajęciach programowych i
uczestniczyć w opracowaniu programu.
2. Każdy uczestnik ma prawo liczyć ze strony kadry na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi
problemami do wychowawcy lub kierownika obozu.
3. Uczestnik kolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz
stosować się do poleceń wychowawców i kierownika obozu.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób starszych,
samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na
miejsce zbiórki.
6. Uczestnicy obozu muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie
do panującej aury, kremy ochronne, środki higieniczne, kurtki przeciwdeszczowe, obuwie
sportowe / górskie, ochrona głowy (czapki z daszkiem), kremy chroniące przed komarami i
kleszczami itp.
7. Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą na wyjazd dokument tożsamości,
tj. aktualną legitymację szkolną.
8. W przypadku choroby przewlekłej uczestnika, rodzic/opiekun zobowiązany jest do
dostarczenia kierownikowi obozu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka oraz
informacji o zażywanych lekach. Wszystkie lekarstwa zażywane przez dziecko regularnie
powinny być dostarczone przez opiekuna bezpośrednio wychowawcy grupy w dniu
wyjazdu na obóz a sposób ich dawkowania opisany w karcie uczestnika.
9. W przypadku konieczności zastosowania podczas wyjazdu dodatkowych leków
(antybiotyk, środki przeciwbólowe itp.) ich koszty ponosi opiekun/rodzic.
10. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na wszelkie zabiegi ratujące życie i zdrowie swojego dziecka.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy
wartościowe uczestników obozu, chyba że zostały one złożone u niego w depozycie.

12. Rodzic/opiekun ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia w ośrodku i poza
nim powstałe z winy uczestnika.
13. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez
wiedzy wychowawcy.
14. Za naruszanie regulaminu obozu (samowolne oddalanie się z ośrodka, zakłócanie ciszy
nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub
kierownika) uczestnik może: otrzymać upomnienie wychowawcy, otrzymać upomnienie
kierownika obozu wraz z powiadomieniem telefonicznym rodziców, zostać wydalonym z
obozu. W tym ostatnim przypadku uczestnik powinien być odebrany z obozu przez opiekuna
na swój własny koszt. W tym ostatnim przypadku opiekunom nie przysługuje zwrot opłaty
za niewykorzystaną przez uczestnika część obozu.
15. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zdjęć
wykonanych podczas pobytu na obozie.
16. Rodzic/opiekun oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki oraz regulamin obozu.
17. Wpłacenie pierwszej raty bądź całości kwoty świadczy o akceptacji programu obozu.
18. W przypadku rezygnacji z obozu:
a) do 30 dni przed datą wyjazdu, organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania I
raty, która jest w wysokości 500 zł.
b) między 30 a 7 dni przed datą wyjazdu organizator zastrzega sobie prawo do
zatrzymania I oraz II raty na łączną kwotę 1000 zł.
c) poniżej 7 dni przed datą wyjazdu organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania
całości należnej opłaty w wysokości 1650 lub 1500zł.
d) powyższe warunki nie obowiązują gdy rezygnacja wynika z przyczyn zdrowotnych
potwierdzonych dokumentacją lekarską.
e) jeśli na miejsce uczestnika, który zgłosił rezygnację wpisze się inny uczestnik z listy
rezerwowej, uczestnikowi rezygnującemu przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.
19. W przypadku przymusowego odwołania wszelkich imprez turystycznych w związku z
klęską żywiołową, epidemią wirusa zakaźnego czy innym losowym wydarzeniem na
ogólnopolską skalę, wszystkie uiszczone opłaty na rzecz obozu zostaną zwrócone
rodzicowi/opiekunowi.
20. Organizator zobowiązuje się przestrzegać wytycznych GIS, MEN oraz MZ (plik
dostarczony na adres mailowy opiekunów uczestników) dotyczących procedur
bezpieczeństwa oraz higieny związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.
Podpis opiekuna
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