Regulamin obozu Kołobrzeg
1. Każdy uczestnik obozu powinien przestrzegać postanowień regulaminu obozu, ośrodka i
regulaminu kąpieli, z którymi zostanie zapoznany w pierwszym dniu obozu.
2. Będąc współodpowiedzialnym za dyscyplinę i porządek w grupie, należy być punktualnym,
pomagać kolegom w wykonywaniu ich funkcji, nie oddalać się bez zezwolenia kierownika,
instruktora, wychowawcy, dbać czynnie o dobrą opinię grupy i dokładnie wykonywać polecenia
przełożonych.
3. Pilnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i wycieczkach, aby zdobyć jak najwięcej umiejętności i
wiadomości.
4. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na zajęcia zorganizowane na obozie sportowym o
kierunku akrobatycznym przez firmę AKRO – SMYK Alina Orichowskaja, Akro- Gym Witalij Orichowski
5. Warunkiem uczestnictwa na obozie letnim jest wcześniejsze dostarczenie wypełnionej karty
kwalifikacyjnej uczestnika
6. Rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, gry Elektroniczne
itd.) oraz pieniądze zalecamy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w rzeczy nie oddanych do depozytu.
7. Należy spożywać posiłki o tym samym czasie, co pozostali uczestnicy.
8. O chorobie, złym samopoczuciu lub skaleczeniu należy natychmiast powiadomić wychowawców
trenerów lub kierownika obozu.
8. Uczestnik obozu zobowiązany jest do dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w
pomieszczeniu sypialnym i w całym otoczeniu obozu.
10. Należy stosować się do wskazówek, nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują.
Dotyczy to również wycieczek, gdzie grozi niebezpieczeństwo wypadku.
11. Należy przestrzegać regulaminu obowiązującego w ośrodku, nie opuszczać samowolnie ośrodka
oraz grupy.
12. Uczestnicy obozu winni zgłaszać trenerom, opiekunom lub kierownikowi obozu wszelkie przejawy
wandalizmu, złego zachowania i innych sytuacji wymagających interwencji osób dorosłych.
13. Uczestnik ma prawo do bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika
obozu, wychowawców i trenerów.
14. Należy być pogodnym i koleżeńskim podczas całego wyjazdu.
15. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności
uczestnika.
16. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy zgłosić
u opiekuna grupy.
17. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik zostanie skreślony z listy
uczestników obozu. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 24
godzin do zabrania uczestnika na koszt własny.
18. Rodzice wyrażają zgodę na wykonywanie dzieciom zdjęć pamiątkowych na obozach i
wykorzystywanie wizerunku uczestników tylko przez AKRO- SMYK
19. W razie wydalenia uczestnika z obozu z przyczyn dyscyplinarnych lub na życzenie rodzica lub
prawnego opiekuna (z przyczyn niezależnych od organizatora lub choroby) koszty obozu nie zostaną
zwrócone.
Oświadczam, że wspólnie z dzieckiem zapoznałem/am/ się z regulaminem i w całości go akceptuję

Podpis Rodzica lub opiekuna prawnego ……………………………………………………………………..

