WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE
JURA 2018
ORGANIZATOR:
BADUR
Piekarska 75,41-949 Piekary Śląskie
Tel +48 724 702 700
MIEJSCE:
Rzędkowice, ul. Jurajska 67, 42-421 Włodowice
termin obozu: wszystkie terminy

1.

10.

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na placówce
wypoczynku tj. m.in. regulaminu placówki wypoczynku, regulaminu bezpieczeństwa, p.poż, kąpieli,
poruszania się po drogach, regulaminu kolonii/obozu i podporządkowania się zaleceniom i wskazówkom
wychowawców.
2.
Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych organizowanych przez kadrę
wypoczynku.
3.
Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości: paszport
(na wyjazdy zagraniczne) lub legitymację szkolną (imprezy krajowe).
4.
Podczas trwania wypoczynku obowiązuje zakaz posiadania oraz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania
środków odurzających. Nieprzestrzeganie w/w spowoduje wydalenie uczestnika z wypoczynku i odesłanie
na koszt rodziców (opiekunów) do domu.
5.
Zabrania się opuszczania terenu ośrodka bez zgody bezpośredniego opiekuna pod groźbą wydalenia obozu.
6.
Wyjście z terenu ośrodka dozwolone jest w zorganizowanych grupach, pod opieką wychowawcy (dotyczy
również osób powyżej 18 roku życia!).
7.
Zabrania się przyjmowania na terenie ośrodka wszelkich osób postronnych.
8.
Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00, z wyjątkiem zajęć planowanych organizowanych przez
kadrę wypoczynku w godzinach ciszy nocnej.
9.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przywieziony na placówkę i podczas podróży,
sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, tablety, inne rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione przez uczestników podczas trwania wypoczynku oraz w środkach transportu,
w związku z brakiem ich zabezpieczenia. Żadne roszczenia z tego tytułu nie będą przyjmowane.
W przypadku nie przestrzegania przez uczestnika wypoczynku postanowień regulaminu i rażącego
zachowania, którego zagraża zdrowiu i życiu jego samego lub/i innych, Kierownik wypoczynku ma prawo do
ukarania uczestnika, włącznie z karnym usunięciem z obozu/koloni.
Wyrażam zgodę na moje uczestnictwo w zajęciach rekreacyjno-turystycznych, związanych m.in. ze
wspinaczką, poruszaniem się po jaskiniach, jazdą na rowerach i innych zajęciach występujących
w programie obozu/koloni.
Oświadczam, również podpisując się pod niniejszą zgodą, zostałem/am poinformowany/a,
że uprawianie wspinaczki/poruszanie się po jaskiniach stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet
w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa na kolonii/obozie zobowiązuję się ich
przestrzegania.

