REGULAMINA OBOZU „ WAKACJE Z KARATE – JAROSŁAWIEC 2022”

REGULAMIN. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1. Każdy uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
a zgłoszone uczestnictwo w obozie jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji jego treści przez
uczestnika i jego rodziców/prawnych opiekunów.
2. W obozie może wziąć udział jedynie w pełni zdrowa osoba bez żadnych niepokojących objawów
choroby.
3. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
- aktywnego udziału we wszystkich propozycjach programowych
- za zgodą opiekunów, do korzystania ze sprzętu sportowego oraz urządzeń ośrodka
- uzyskania pomocy ze strony kadry obozu
- poszanowania swoich poglądów i przekonań
4. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek kulturalnego zachowania, przestrzegania zasad etykiety
karate oraz utrzymywania porządku w swoim pokoju.
5. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek przestrzegania regulaminów dotyczących korzystania ze
sprzętów i obiektów ośrodka, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w środkach komunikacji,
a także przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania ze szczególnym uwzględnieniem zasad
dotyczących zapobiegania zagrożeniu COVID19.
4. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń opiekunów
i instruktorów.
5. Uczestnik obowiązany do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych, zobowiązany jest do zgłoszenia
opiekunom wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości oraz niestosownych zachowań innych
uczestników.
6. W przypadku choroby czy złego samopoczucia należy natychmiast zwrócić się o pomoc do opiekuna.
7. Każdy uczestnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych obozu.

8. Na terenie obozu obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów, także elektronicznych.
9. Podczas obozu obowiązuje ograniczona możliwość korzystania z telefonów. Telefony zostaną
zdeponowane u opiekunów i będą wydawane w porze sjesty poobiedniej. W tym czasie możliwy
jest codzienny kontakt z Rodzicami. W przypadku konieczności kontaktu o innych porach uczestnik
powinien zgłosić ten fakt opiekunom.
10. Wyjście poza teren obozu jest możliwe jedynie pod opieką instruktora.

11. Korzystanie z kąpielisk otwartych oraz basenów, a także ze sprzętu wodnego dozwolone jest
jedynie pod opieką instruktorów i ratowników
12. Na obozie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00. Przebywanie poza swoim pokojem
w czasie ciszy nocnej jest niedozwolone.
13. Za szkody materialne wyrządzone na obozie koszty ponosi sprawca lub w przypadku jego
niewykrycia wszyscy uczestnicy zdarzenia solidarnie.
14. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności. Istniej możliwość zdeponowania
pieniędzy i rzeczy wartościowych u opiekuna.
15. W kwestiach spornych głos decydujący ma opiekun.
16. W przypadku niedostosowania się uczestnika do zasad obowiązujących na obozie organizator ma
prawo wykluczyć uczestnika z udziału w obozie z powiadomieniem rodziców lub prawnych
opiekunów w celu odebrania w/w z obozu.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA.
RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE.
1. Każdy z Rodziców/Prawnych opiekunów ma obowiązek udostępnić organizatorowi wyjazdu
dane kontaktowe, które pozwolą na szybka komunikację.
2. W przypadku wystąpienia u dziecka uczestniczącego w obozie niepokojących objawów
choroby (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności) Rodzic/Prawny Opiekun po
otrzymaniu informacji od opiekunów, powinien odebrać dziecko z obozu.
3. W przypadku konieczności podjęcia pilnej interwencji medycznej Kierownik/Opiekun
natychmiast skontaktuje się z Rodzicem/Prawnym Opiekunem dziecka w celu przekazania
informacji o proponowanym leczeniu.
4. Rodzice odprowadzający dzieci na wyjazd mają zakaz wchodzenia do autokaru.
5. Podczas trwania obozu rekomendowane jest nie odwiedzanie dzieci.

