
REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE SPORTOWYM 
 
1.Dojazd uczestnika  obozu odbywa się pod opieką trenera/instruktora z klubu 
zgłaszającego uczestnika, transportem zapewnionym przez  klub.  
2. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się, składając zgłoszenie 
uczestnictwa w obozie sportowy,  przestrzegać warunków niniejszego regulaminu 
oraz regulaminu bhp i regulaminu kąpieli.  

3. W czasie obozu, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani ściśle 
stosować się do poleceń trenerów  i instruktorów oraz kierownika obozu.  

4. Żaden z uczestników obozu nie może opuścić budynku (terenu ośrodka) 
samowolnie.  

5. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, 
stosowania środków odurzających.  

6. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do 
trenerów i instruktorów oraz kierownika obozu.  

7. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice lub prawni 
opiekunowie. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe 
oraz pieniądze, które ma ze sobą (np. telefon komórkowy, odtwarzacz MP czy tablet)  

8. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00. Uczestnicy mają być wówczas w 
pokojach (po wieczornej toalecie) i nie mogą przemieszczać się po budynku, ani go 
opuszczać.  

9. W celu zapewnienia spokojnego wypoczynku nocnego, na czas ciszy, będą 
zabierane przez opiekunów grupy telefony komórkowe.  

10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, zostaną o tym fakcie powiadomieni 
rodzice lub prawni opiekunowie, którzy odbiorą uczestnika z obozu w ciągu 24 
godzin. W takim wypadku niewykorzystane środki uczestnictwa nie będą zwracane.  

11. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania i obuwie 
sportowe, przybory toaletowe, itp.) 
12. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą na obóz książeczkę zdrowia i 
legitymację szkolną. 
13. Jeżeli uczestnik obozu posiada ze sobą lekarstwa powinien przekazać je 
swojemu opiekunowi, który będzie wydawał je zgodnie z zaleceniem lekarza.  

14. Organizatorzy proszą rodziców lub prawnych opiekunów o kontaktowanie się z 
dziećmi w godzinach :  od 14.00 -15.00  
15.Odwiedziny rodziców na zgrupowaniu są możliwe tylko w ostatni lub 
przedostatni  dzień pobytu dziecka na zgrupowaniu. 
16.Telefony dzieci będą przechowywane u wychowawców i wydawane co 3 dni 
kontakt przez 24 h z kierownikiem zgrupowania Mariusz Kucharczyk 601412901 
17.W razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie pomocy lekarskiej i 
pielęgniarskiej mojemu dziecku.  
Dziecko/zawodnik biorący udział w zgrupowaniu deklaruje udział w zajęciach 
przez kolejny rok szkoleniowy w przypadku rezygnacji klub obciąży pełnymi 
kosztami obozu rodziców/opiekunów prawnych w kwocie 1500 zł. 

 
 

podpis kierownika zgrupowania 

 

 



 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuje się przestrzegad warunków 

niniejszego regulaminu. 
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