REGULAMIN
OBOZU LETNIEGO USTRONIE MORSKIE 2022
1. Organizacja
1.1. Uczestnikami obozu są zawodnicy i zawodniczki w wieku 8-16 lat.
1.2. Grupa może składać się maksymalnie z 20 osób na jednego wychowawcę (15 osób dzieci poniżej
10 roku życia).
1.3. Miejscem obozu jest hotel : Hotel Skal, ul. Bolesława Chrobrego 80, 78-111 Ustronie Morskie.
1.4. Obóz odbywa się w dniach 06.08.2022 r. do 12.08.2022 r.
1.5. Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na obóz, jest
ona obowiązkowa i tylko na jej podstawie dziecko może uczestniczyć w obozie.
1.6. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem Wychowawców według opracowanego harmonogramu.
1.7. Organizator Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyn i opiekunowie obozu dołożą wszelkich starań
by:
- stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny wraz z poszerzaniem
wiedzy na tematy sportowe, naukowe, historyczne i inne;
- zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
1.8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników w czasie obozu oraz za zniszczenia
rzeczy należących do Uczestników.
1.9. Organizator nie zaleca zabierać na obóz cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony,
odtwarzacze muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie może być
zrealizowany z przyczyn niezależnych od Organizatora.
1.11. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów Prawnych
o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych.
1.12. Plan zajęć sporządzany jest przez Kierownika i Wychowawców obozu.
1.13. Organizator zapewnia pełne całodzienne wyżywienie.
1.14. Organizator zapewnia gry planszowe, akcesoria sportowe oraz materiały plastyczne niezbędne do
przeprowadzenia zajęć.

2. Płatności
2.1. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za udział dziecka w obozie

1590,00 zł

w wysokości
(jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych). Opłatę należy uiścić na
podane konto Fundacji Akademii Sportu Stomil Olsztyn:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 62 1090 2590 0000 0001 4209 0010
z dopiskiem : OBÓZ SPORTOWY W USTRONIU MORSKIM + IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

Opłatę za obóz można dokonać w pięciu ratach po 318,00 zł. z założeniem, że ostatnia rata
zostanie wpłacona do dnia 31.07.2022r.
3. Kadra
3.1. Kierownik obozu jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad
zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami.
3.2. Kierownik oraz Wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z dnia 21.01.1997 r. z późniejszymi zmianami.
3.3. Opiekun/Wychowawca ma obowiązek:
3.3.1. zapoznać się z Kartami Kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku;
3.3.2. prowadzić Dziennik Zajęć;
3.3.3. prowadzić zajęcia zgodnie z rozkładem dnia;
3.3.4. pilnować Uczestników i nie pozostawiać ich bez opieki;
3.3.5. zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom wypoczynku;
3.3.6. szanować godność każdego Uczestnika.
3.4. Po zakończeniu zajęć Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełnione Karty
Uczestników wraz z prowadzonym Dziennikiem Zajęć. Kierownik po sprawdzeniu tych dokumentów
ma obowiązek dostarczyć je do Organizatora obozu.

4. Rodzice/Opiekunowie Prawni:
4.1. wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku swojego dziecka w formie fotografii i filmu przez
Akademię Sportu Stomil Olsztyn w trakcie każdego dnia obozu oraz jego rozpowszechnianie bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby
informacyjne.
4.2.

w przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika wypoczynku
rodzice/Opiekunowie Prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

jego

5. Uczestnicy
5.1. Uczestnicy mają prawo do:
5.1.1. spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku;
5.1.2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas obozu;
5.1.3. wnoszenia próśb i skarg do Wychowawców;
5.1.4. uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawców lub Kierownika wypoczynku.
5.2. Uczestnicy mają obowiązek:
5.2.1. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia;
5.2.2. przestrzegać regulaminów i aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
5.2.3. dbać o czystość i porządek;
5.2.4. przestrzegać zasady BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia
i zdrowia innych, informować Wychowawcę;
5.2.5. zgłaszać Wychowawcy chęć każdorazowego oddalenia się od grupy i Wychowawcy (np. wyjście do
toalety i innych obiektów);
5.2.6. zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach;
5.2.7. mieć szacunek do Wychowawców, innych uczestników i samego siebie;
5.2.8. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach.
5.3. Każdego dnia Uczestnik powinien mieć nakrycie głowy, odpowiednią odzież wierzchnią oraz krem
z filtrem ochronnym ponieważ zajęcia i treningi będą się odbywały na świeżym powietrzu.
5.4. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania od grupy oraz niszczenia sprzętów, wyposażenia
i pomocy dydaktycznych.
5.5. Samowolne oddalenie się od Opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie
poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje:
5.5.1. upomnienie przez Wychowawcę;
5.5.2. zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych;
5.5.3. powiadomienie Rodziców/Opiekunów Prawnych o zachowaniu;
5.5.4. wykluczenie z obozu.

5.6. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw, palenia
papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy.
5.7. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów wypoczynku, Kierownika oraz
Rodziców/Opiekunów Prawnych w trakcie trwania obozu.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego regulaminu i akceptuję jego warunki oraz
zobowiązuję się do zapoznania z jego treścią dziecka i w razie takiej potrzeby wyjaśnienia mu jego
postanowień.

Data, Podpis ……………….……………….…………………………

Niniejszym oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego dziecka
w zajęciach w trakcie obozu sportowego oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy
mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje.

Data, Podpis ……………….……………….…………………………
Wyrażam zgodę, bez zobowiązań i kompensaty dla mnie ani dla dziecka/zawodnika, do publikacji,
pokazywania i wykorzystywania przez Fundację Akademii Sportu Stomil Olsztyn w zależności od wyboru
zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/zawodnika uczestniczącego w
Obozie Ustroniu Morskim 2022 w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie
i w przyszłości. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie wyłącznie za zgodą
Fundacji Akademii Sportu Stomil Olsztyn.

Data, Podpis ………………………………………………..…………

