
Regulamin Obozu Sportowego w Prudniku 
(15.01.2023r.-21.01.2023r.) 

 

Kierownik, opiekunowie i trenerzy na obozie dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom 

jak najlepsze warunki do aktywnego wypoczynku, umożliwić im uczestnictwo w życiu grupy 

oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny mając na uwadze wszystkie 

wytyczne sanitarne. 

Uczestnicy obozu mają prawo do: 
 spokojnego i bezpiecznego wypoczynku, 

 min. dwóch treningów dziennie w swojej dyscyplinie sportowej pod okiem 

trenera/wychowawcy wg planu treningowego określonego i przygotowanego przez 

trenera danej dyscypliny, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 

 korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów podczas wypoczynku 

na zasadach ustalonych przez kierownika obozu, 

 wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie obozu. 

 

Uczestnicy obozu mają obowiązek: 
 przestrzegać regulaminu obozu oraz zasad uczestnictwa w obozie, 

 realizować program wypoczynku, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa (w ruchu pieszych, podczas transportu, 

w odwiedzanych miejscach/obiektach) oraz ppoż., 

 przestrzegać wzmożonych zasad higieny ustalonych na obozie, dbać o higienę 

osobistą, czystość i schludny wygląd, 

 przestrzegać harmonogramu dnia, 

 trzymać się blisko grupy i opiekunów, 

 słuchać i wykonywać wszystkie polecenia kierownika/opiekuna/instruktora, 

 szanować cudzą i osobistą własność, sprzęt sportowy oraz wyposażenie obiektu, 

 doceniać i szanować pracę innych, 

 odnosić się do siebie nawzajem oraz do opiekunów/ trenerów z szacunkiem i kulturą, 

 reagować na wszelkie niebezpieczne zachowania innych i zgłaszać zagrożenia 

wychowawcy lub kierownikowi, 

 zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi wszystkie niepokojące sygnały związanie 

ze stanem zdrowia. 

 



W przypadku zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19, 

uczestnicy obozu mają obowiązek: 

 przestrzegać przepisów prawnych ustanawiających ograniczenia, nakazy 

i zakazy w związku ze stanem epidemii, zachowywać dystans społeczny (min. 

1,5m) oraz nosić maseczki w miejscach, o których mowa w wytycznych, 

 posiadać indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas wypoczynku. 

Rodzice uczestników obozu mają obowiązek: 
 Zapoznać się z regulaminem oraz zapoznać z nim swoje dzieci, 

 Wpłacić w ustalonych terminach opłaty za obóz - 1500zł (I rata 500zł do 31 X 2022, 

II rata 500zł do 30 XI 2022, III rata 500zł do 31 XII 2022; w przypadku nieopłacenia 

II i III raty do ustalonego terminu lub rezygnacji po 30 XI 2022 I rata nie podlega 

zwrotowi), 

 W razie pojawienia się niepokojących objawów infekcji, choroby zakaźnej 

od momentu poinformowania o tym przez kierownika obozu/wychowawcę odebrać 

dziecko z wypoczynku do 12 godzin wraz z niezwróceniem płatności 

za niewykorzystaną część turnusu – do tego celu rodzice pozostawiają min. dwa 

numery telefonu do kontaktu, 

 Odebrać dziecko w przypadku skreślenia z listy uczestników wraz z niezwróceniem 

płatności za niewykorzystaną część turnusu (w przypadku rażącego łamania 

warunków uczestnictwa lub na życzenie rodzica), 

 Wypełnić oraz dostarczyć kierownikowi obozu kartę obozową wraz z oświadczeniami 

w ustalonych terminach wg zaleceń (niezłożenie oświadczeń lub karty obozowej 

skutkuje skreśleniem z listy uczestników wraz z niezwróceniem wcześniejszych 

płatności). 

 Przekazać informację o szczepieniu dziecka przeciw COVID-19. 

 Poinformować organizatora o chorobie przewlekłej lub innych ważnych informacji 

nt. zdrowia lub funkcjonowania dziecka w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

wypoczynku. 

 Zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu 

na wypoczynku. 

Każdego uczestnika obowiązują następujące reguły: 
 Za szkody spowodowane przez uczestnika podczas wypoczynku lub podczas 

wycieczek odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

 Wszelakie urządzenia elektroniczne (m.in.: telefony, laptopy, słuchawki, power banki, 

głośniki itp.) każdy uczestnik bierze na swoją odpowiedzialność. Zalecane jest nie 

zabieranie na obóz ww. urządzeń oraz kontakt telefoniczny w razie potrzeby 

z rodzicami przez opiekunów/trenerów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne uszkodzenia lub zgubienie sprzętu. Każdy uczestnik obozu korzysta 

z telefonów tylko w wyznaczonych godzinach.  

 Zakazuje się spożywania chipsów, napojów energetycznych i gazowanych. 

 Obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych, zażywania środków odurzających oraz spożywania napojów 

alkoholowych. 



 Pod rygorem kar regulaminowych obowiązuje zakaz łamania zasad wewnętrznych 

wypoczynku ustalonych przez kierownika obozu i przekazanych uczestnikom w tym 

w szczególności ciszy nocnej oraz przemieszczania się po miejscu zakwaterowania w 

godzinach obowiązywania ciszy nocnej. W przypadku rażącego łamania zasad 

obowiązujących na obozie może być zastosowana kara skreślenia z listy uczestników 

wraz z niezwróceniem płatności za 

 niewykorzystaną część turnusu. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych 

w stosunku do uczestników: 

 Upomnienie, 

 Kara w postaci kontaktu z rodzicami, 

 Skreślenie z listy uczestników wraz z niezwróceniem płatności za 

niewykorzystaną część turnusu (w przypadku rażącego łamania zasad 

uczestnictwa lub na życzenie rodzica). 

 Rodzic ma prawo zrezygnować z wypoczynku dziecka. W przypadku rezygnacji 

organizator zwraca opłatę pomniejszoną o pierwszą wpłaconą ratę. Organizator może 

wyrazić zgodę na zwrot całości wpłaconej kwoty w wyjątkowych przypadkach. 

O kwalifikacji "wyjątkowego przypadku" decyduje organizator. 

 W przypadku konieczności odwołania wypoczynku przez organizatora z przyczyn od 

niego niezależnych, wniesiona opłata zostanie zwrócona na odpowiedni rachunek 

bankowy. 


