REGULAMIN OBOZU TRENINGOWEGO
DW BESKID, PIWNICZNA ZDRÓJ, 18 – 29.08.2016 R.
1. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a także
regulaminu obowiązującego w DW Beskid, Piwniczna Zdrój.
2. Uczestnicy obozu zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń instruktorów i opiekunów
w trakcie pobytu.
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest informować trenera/opiekuna o stanie zdrowia, niedyspozycji i
innych ograniczeniach powodujących dyskomfort fizyczny i psychiczny.
4. Uczestnik obozu ma obowiązek/prawo brania udziału we wszystkich zajęciach zorganizowanych.
W uzasadnionych przypadkach uczestnik obozu może zostać zwolniony z aktywnego udziału w
zajęciach, jednakże w czasie zajęć zorganizowanych przebywa z grupą i znajduje się pod opieką
swojego instruktora/wychowawcy.
5. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i
opiekunów.
6. Uczestnik obozu zobowiązany jest przestrzegać ramowego rozkładu dnia i punktualnie stawiać się
w wyznaczonych miejscach zbiórki.
7. Uczestnik obozu zobowiązany jest utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia,
a także przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej (w tym codziennie zmieniać bieliznę i
odzież, myć się, segregować odzież brudną i czystą, spać w piżamie)
8. Zabrania się:
Spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających (w tym narkotyków);
Nagannego zachowania w stosunku do kadry pedagogicznej (niewypełnienia jej poleceń) oraz
innych uczestników wypoczynku;
Samowolnego oddalania się z terenu placówki wypoczynkowej;
Samowolnej kąpieli w basenie (bez wiedzy i zgody opiekuna i ratownika);
Zakłócania ciszy poobiedniej oraz ciszy nocnej w godz. 22. 00 - 7. 00
Namawiania innych uczestników kolonii do łamania niniejszego regulaminu.
Ponadto:
Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne dokumenty tj: ważną legitymację szkolną; oraz
niezbędny ekwipunek odpowiednio dobrany do warunków (organizator umieści listę niezbędnego sprzętu
na stronie www.ikskonstancin.com.pl.).
Uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z
naprawą lub wymianą wszelkiego sprzętu będącego wyposażeniem miejsca pobytu, a zniszczonego przez
uczestnika. Zniszczenia będą potwierdzone odpowiednim protokołem podpisanym przez upoważnione
osoby ze strony organizatora i właściciela obiektu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe należące do uczestnika
kolonii a utracone lub zniszczone na terenie placówki wypoczynkowej lub w środkach transportu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągania odpowiednich konsekwencji (włącznie z
relegowaniem uczestnika z placówki wypoczynkowej na koszt rodziców lub opiekunów) wobec
uczestnika obozu w przypadku łamania przez niego regulaminu

