
REGULAMIN OBOZU LETNIEGO W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „DUET” W DĄBKACH  

organizowanego przez Środowiskowo-Lekarskie WOPR w Radomiu 

1.  Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się, składając zgłoszenie uczestnictwa  w  obozie letnim ,       
      przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, 
2.  W czasie obozu, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani ściśle stosować się do poleceń 
      wychowawców (trenerów), 
3.   Żaden z uczestników obozu nie może opuścić budynku samowolnie,  
4.   Na obozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających, 
5.   We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do wychowawców ( trenerów), 
6.  Za umyślnie spowodowane  szkody materialne w ośrodku, finansowo odpowiadają rodzice lub prawni      
       opiekunowie. Uczestnik obozu ponosi     odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które 
       ma ze sobą . (np. telefon komórkowy i inny     sprzęt elektroniczny ), 
7.  Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 8.00. Uczestnicy obozu mają być wówczas w pokojach (po wieczornej       
       toalecie) i nie mogą przemieszczać się po budynku, ani go opuszczać, 
8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice lub prawni     
      opiekunowie, którzy odbiorą uczestnika z obozu. W takim wypadku organizator obozu  nie zwraca kosztów 
      uczestnictwa, 
9.   Jeżeli uczestnik obozu posiada ze sobą lekarstwa powinien przyjmować  je w obecności  swojego wychowawcy   
       zgodnie z zaleceniem lekarza, 
10. Telefony komórkowe są  w depozycie u wychowawców. Uczestnik może korzystać codziennie w ustalonym   
        czasie z wychowawcą grupy, 
11.  Wydawanie pieniędzy ( ze zdeponowanych kopert ) u wychowawców do ustalenia w grupach  , 
12. Za posiadanie: pieniędzy (kart płatniczych), nie zdeponowanych w kopertach u wychowawców, gier 
        elektronicznych i innego sprzętu elektronicznego, organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności w razie 
        zgubienia lub kradzieży, 
13.  Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach z windsurfingu, 
14.  Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach sportów wodnych ( pływanie za łodzią motorową na dmuchanej 
        kanapie,  bananie, karuzeli ), 
15.  Wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach w parku linowym, 
16.  Organizator obozu zastrzega sobie możliwość zmiany programu obozu zatwierdzonego przez Mazowieckiego 
        Kuratora Oświaty związanego z ogólnymi obostrzeniami COVID-19 i warunkami atmosferycznymi, 
17.  Akceptuję warunki ubezpieczenia przedstawione przez organizatora obozu. 
 
                                                                                                                 ……………………………………………….. 
                                                                                                                                                             ( czytelny podpis ) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA, LUB OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE COVID -19 

1. ꙱      Uczestnik w ostatnich dwóch tygodniach nie miał kontaktu z osobą z podejrzeniami zakażenia           

          COVID-19  lub osobą przebywającą w kontakcie, 

2. ꙱     Uczestnik w ostatnich dwóch tygodniach nie miał żadnych objawów wskazujących na zakażenie COVID-19 

         ( podwyższona temperatura ciała, kaszel, ból gardła ), 

3. ꙱     Wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury ciała uczestnikowi obozu przed wejściem do autokaru, 

4. ꙱     Uczestnik obozu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 

5. ꙱     Rodzic lub prawny opiekun zobowiązuje się do odebrania uczestnika obozu w ciągu 12 godz. w przypadku 

         jakichkolwiek objawów wskazujących na zakażenie COVID-19. 

 

                                                                                            ……………………………………………………………. 
                                                                                                                                                             ( czytelny podpis ) 


