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WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE NARCIARSKO - REKREACYJNYM 

„ACTIVE SKI & FUN CAMP SZCZYRK 2022”  

 20.02.2022 – 25.02.2022  

 

 

A. Uczestnik obozu ma prawo:  

• do udziału we wszystkich zajęciach programowych oraz dodatkowych po uiszczeniu 

opłaty  

• wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy 

lub kierownika 

• do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.  

B. Uczestnik obozu zobowiązany jest:  

• przestrzegać regulaminów obozu, regulaminu ośrodka oraz regulaminów obiektów w 

jakich przebywa podczas wypoczynku 

• stosować się do poleceń kierownika, wychowawców, animatorów, instruktorów, 

personelu ośrodka 

• uczestniczyć we wszystkich zajęciach o ile nie został zwolniony z tych zajęć, przez 

wychowawcę lub lekarza, 

• punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,  

• dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w czasie wyjazdu,  

• mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób powiązanych z 

wypoczynkiem 

• przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: podczas zajęć narciarskich, zajęć 

sportowych, podczas przebywania na wycieczkach itp. 

• przestrzegać ciszy nocnej i poobiedniej, informować kadrę obozu o każdej chorobie lub 

złym samopoczuciu.  

• zabrać ze sobą – legitymację szkolną,  

 

 

C. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za 

wyrządzone szkody przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

 

D. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zgubione lub zniszczone cenne 

rzeczy tj. (pieniądze, tablety, telefony, aparaty, sprzęt narciarski itp.) z powodu nie 

przestrzegania zaleceń kadry wypoczynku, braku staranności, nie przywiązywania uwagi do 

odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu. 

 

E. Uczestnik ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego w czasie ciszy poobiedniej 

ewentualnie w innym czasie za pozwoleniem wychowawcy, instruktora lub kierownika obozu. 



Telefony w pozostałym czasie zostają zabezpieczone u wychowawców, instruktorów lub 

kierownika a w nagłych przypadkach rodzic może mieć kontakt z dzieckiem za pośrednictwem 

telefonu kadry.  

 

F. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia 

tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno 

samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

 

 H. W przypadku rażącego naruszenia warunków uczestnictwa, regulaminów i ogólnych 

zasad bezpieczeństwa, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym 

zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt rodziców/opiekunów. Kwota należności 

za niewykorzystany okres nie zostanie zwrócona. 

 

I. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po zgłoszeniu i wpłaceniu zaliczki w 

wysokości 500 zł na konto Organizatora, reszta należności do 31 stycznia 2022. Chęć opłacenia 

części należności Bonem Turystycznym należy zgłosić podczas zapisu uczestnika. Nie 

dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu.  

 

J. Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych 

programem obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania 

ekwiwalentu za niewykorzystanie świadczenia. 

 

L. Klient oświadcza, że Uczestnik wypoczynku nie posiada żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach zawartych w programie obozu. 
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..………………………………………………………..…………….  

czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów 

 

 

 …………………………………………………………………………  

Podpis uczestnika 

 

 

 

 


