
Warunki uczestnictwa na obozie / regulamin LATO 2021  

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym 
przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.  
2. Uczestnik ma prawo do: brania udziału w zajęciach i imprezach, organizowanych w czasie obozu, 
korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego przy zachowaniu zasad regulaminu i przepisów BHP.  
Zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych. 
3. Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, regulaminu ośrodka, regulaminu poruszania 
się po drogach i transportu zbiorowego.  
Bezwzględne przestrzeganie REGULAMINU HIGIENY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19. 
4. Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za szkody wyrządzone przez 
uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie.  
5. W przypadku palenia papierosów, spożywania alkoholu lub zażywania środków psychotropowych oraz 
przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu kolonii/obozu uczestnik zostanie 
wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów prawnych). 
Pobyt w ośrodku:  
1. Zakwaterowanie a) zawodnicy maja prawo do głosu w sprawie doboru pokoju i współlokatorów, jednak 

ostateczna decyzja należy do opiekuna/trenera. b) zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z 
regulaminami i bezwzględnego przestrzegania ich. Regulaminy przekażą im opiekunowie/trenerzy lub 
kierownik obozu. 

2. W czasie pobytu w ośrodku zawodnicy mają prawo do: ośmiogodzinnego czasu snu, warunków 
umożliwiających jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań, posiłków i odpowiedniej ilości czasu na 
jego konsumpcję w kulturalny sposób, prywatności,  
W czasie pobytu w ośrodku zawodnikom nie wolno: opuszczać ośrodka bez gody opiekunów, wychylać 
się przez okna i balkony, zachowywać się hałaśliwie, psuć i niszczyć sprzęt, narażać zdrowie i życie 
własne oraz cudze, korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody                 i nadzoru 
opiekunów opuszczać pokoju po godzinie 22.00, kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, 
zapalniczek oraz niebezpiecznych i ostrych przedmiotów i narzędzi, używać przemocy fizycznej i 
psychicznej w stosunku do współuczestników.  

3. Opiekunowie/trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które uczestnik zabierze 
ze sobą i nie przekaże do depozytu.  

4. Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekuna/trenera w trudnych dla niego 
sytuacjach. W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom oraz  
stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, zdobywania i pogłębiania 
wiedzy i umiejętności sportowych.  

UWAGA Jeżeli zawodnik przyjmuje leki, bardzo prosimy o informację bezpośrednio do trenera/opiekuna oraz 
wypisanie upoważnienia do podawania leków wraz z ich dawkowaniem. 
Oświadczenia:  
1. Oświadczam iż zaznałem/am się z Regulaminem uczestnika wyjazdu na obóz/turniej piłkarski  
i akceptuję jego zasady.  
2. Zapisanie dziecka na obóz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego 
na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie pobytu na potrzeby przygotowania materiałów 
pamiątkowych oraz promocyjnych wyjazdu (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).  
3. Zapisanie dziecka na obóz jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez 
Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego organizacji.  

...........................                                                                    …………..…………………….  
         Data                                                                 Podpis rodzica / opiekuna prawnego  


