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REGULAMIN OBOZU ŻEGLARSKIEGO
organizowanego przez Ośrodek Sportów Wodnych MARINA
Nadrzędnym celem OŚRODKA SPORTÓW WODNYCH „MARINA” jest zorganizowanie Uczestnikom jak
najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach.
Prosimy jednak pamiętać, że pobyt zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie.
Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady
postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży:
Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom) oraz
do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych.
1. Podczas trwania obozu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu
oraz używania narkotyków (środków odurzających).
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w
ośrodku oraz w miejscach realizacji programu.
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu miejsca prowadzenia zajęć.
Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami
obowiązującymi na obozie.
4. Zajęcia programowe odbywają się:
5. Przez cały czas trwania obozu od 7:00 do 22.00. OD 22.00 – 7.00 cisza nocna.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez
Uczestnika podczas trwania obozu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane
przez Uczestników, jeśli nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez opiekuna.
8. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego, wchodzić
na pomost.
9. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na
terenie ośrodka.
10. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.
11. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych w/w regulaminu, Organizator obozu
zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących
takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców, udzielenie nagany czy powiadomienie szkoły.
Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub
sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z
obozu bez zwrotu kosztów.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi zasadami i zobowiązujemy się do ich przestrzegania:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSW MARINA 35-117 Rzeszów,
ul. Pleśniarowicza 7/3 w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. 02. 101. 926).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez OSW MARINA 35-117 Rzeszów,
ul. Pleśniarowicza 7/3 wizerunku uczestnika imprezy, wyłącznie w celach reklamowych w katalogach, na
stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych firmy.
Podpis uczestnika obozu, data ……………………………………………………………………………………
Podpis rodziców uczestnik obozu, data …………………………………………………………………………
Proszę o zeskanowanie podpisanego regulaminu i przesłanie drogą mailową na adres mailowy
organizatora.
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