Regulamin Obozu
8th Basketball & Windsurfing Camp
Czaplinek 2019
1.








Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
wypełniania poleceń trenerów, instruktorów i opiekunów
przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w budynku oraz na terenie całego ośrodka
przestrzegania przepisów PPOŻ / BHP / Kąpieliska
przestrzegania godziny ciszy nocnej od 22:00 do 06:00 - po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza
swoim pokojem bez zgody trenera/opiekuna.
przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia w grupie
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się obóz oraz innych
regulaminów obiektów, w których prowadzone są zajęcia programowe obozu.

2. Uczestnik obozu nie może oddalić się od miejsca pobytu bez opieki lub zgody trenera/opiekuna
3. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna
i tylko pod jego nadzorem.
4. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione!!!
Za nieprzestrzeganie 1,2,3 punktu regulaminu uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od
zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. W przypadku nieprzestrzegania punktu 4 regulaminu, decyzją
kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie usunięty z obozu. W takiej sytuacji rodzic lub opiekun prawny
jest zobowiązany w ciągu 24 godz. od poinformowania go o zaistniałym zdarzeniu do odebrania uczestnika na
koszt własny bez zwrotu opłaty za obóz.
5. Za szkody umyślnie spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie
(odpowiedzialność finansowa).
6. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestnika
spowodowany udziałem w zajęciach sportowych, jeżeli powstał w wyniku zatajenia informacji o wadach
wrodzonych, przebytych chorobach lub urazach uczestnika.
Warunki płatności:
1. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników jest wpłata zaliczki w kwocie 400 zł bądź całej opłaty
2. Pozostała należność należy wpłacić do dnia 08.08.2019 r.
3. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze stałej listy
obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
4. Nie wykorzystanie przez uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem
obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za nie
wykorzystane świadczenia.
5. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji
przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.
6. Koszty rezygnacji z obozu: - przy rezygnacji krótszej niż 10 dni od rozpoczęcia obozu potrącana jest cała
wpłata na obóz. Przy rezygnacji dłuższej niż 10 dni przed terminem obozu potrącana jest zaliczka 400 zł,
a reszta wpłaty zwracana.
Postanowienia końcowe:
1. Rodzic, opiekun prawny lub uczestnik obozu najpóźniej w dniu wyjazdu ma obowiązek dostarczyć
organizatorowi kartę obozową oraz podpisany regulamin 8th Basketball & Windsurfing Camp Czaplinek
2019
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Klub Sportowy Basket Piła w filmach
promujących obozy letnie oraz w galerii zdjęć na stronie internetowej www.basket.pila.pl
Zezwalam na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ..............................................................................................
w obozie letnim organizowanym przez Klub Sportowy Basket Piła, a co za tym idzie do udziału mojego dziecka we
wszystkich zajęciach sportowych oferowanych przez organizatora. Oświadczam, że zapoznałem/am się z
regulaminem 8th Basketball & Windsurfing Camp Czaplinek 2019, który przyjmuję do wiadomości, rozumiem i
akceptuję .

...........................................................
podpis uczestnika obozu
...........................................................................................

data, podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

