
REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNIM OBOZIE SPORTOWYM
BLANSKO (REPUBLIKA CZESKA)

31.07.2022 – 09.08.2022
 
1.  Każdy  uczestnik  obozu  sportowego  zobowiązuje  się,  składając  zgłoszenie

uczestnictwa  w  obozie  sportowym,  przestrzegać  warunków  niniejszego
regulaminu. 

2. W czasie obozu, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy są zobowiązani ściśle
stosować się do poleceń trenerów i opiekunów. 

3. Każdy uczestnik obozu musi obowiązkowo brać udział w treningach i zajęciach

programowych.

4. Każdy uczestnik obozu musi dbać o higienę osobistą i czystość w swoich pokojach
oraz  innych  pomieszczeniach  (łazienki,  toalety,  prysznice,  korytarze,  szatnie,
basen, sala gimnastyczna oraz okolice obiektu zakwaterowania i treningu ...)

5.  Każdy  uczestnik  obozu  musi  pilnować  kluczy  do  swoich  pokoi,  wychodząc
zostawiać je w recepcji. 

6.  Wszelkiego  rodzaju  dolegliwości  każdy  uczestnik  obozu  musi  zgłaszać
niezwłocznie do trenera lub opiekuna.

6. Żaden z uczestników obozu nie może opuścić budynku samowolnie oraz nie może
oddalać się od grupy. 

7. Na obozie  obowiązuje  całkowity  zakaz  palenia  papierosów,  picia  alkoholu,
stosowania środków odurzających. 

8.  We  wszystkich  sprawach  spornych  uczestnicy  zobowiązani  są  zwracać  się  do
trenerów i opiekunów. 

9.  Za  umyślne  szkody materialne  finansowo  odpowiadają  rodzice  lub  prawni
opiekunowie.  Uczestnik  obozu  ponosi  odpowiedzialność  za  przedmioty
wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.

10. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00. Uczestnicy obozu mają być wówczas
w pokojach (po wieczornej toalecie) i nie mogą przemieszczać się po budynku,
ani go opuszczać. 

11.  W  celu  zapewnienia  spokojnego  wypoczynku  nocnego,  na  czas  ciszy,  będą
zabierane przez opiekunów grupy telefony komórkowe. 

12. Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno zamykać pokoi na klucz jeżeli w nich
przebywają uczestnicy obozu (szczególnie w nocy).

13. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się posiadać:
1) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport), Legitymacja szkolna.

2) kompletny strój treningowy (zajęcia na basenie, na sali sportowej i w terenie).

3)  kompletny  sprzęt  rowerowy  (sprawdzony,  przygotowany  i  podpisany):

technicznie  sprawny i  pełni  wyposażony  rower  (niezbędne  są  lampa  ze  światłem

pozycyjnym barwy białej  lub żółtej  skierowanej do przodu;  z  tyłu  jedno światło

odblaskowe barwy czerwonej oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które

może  być  migające;  skutecznie  działające  hamulce;  dzwonek  o  nieprzeraźliwym



dźwięku;  bagażnik rowerowy, sakwa rowerowa (nie jeździmy z plecakiem),  kask

rowerowy, rękawiczki rowerowe, okulary rowerowe).

4) Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ wydawaną przez NFZ.

5) nakrycie głowy.

6) ciepłą bluzę/kurtkę dla zwiedzania Jaskini (temperatura powietrza w jaskini 

około 7 C), kurtkę przeciwdeszczową.

7) koszty kieszonkowe (około 1000 czk)

8) kaucję zwrotną 200 zł.
14. Naprawa roweru w trakcie trwania obozu będzie odbywać się kosztem uczestnika

obozu (po wcześniejszym poinformowaniu rodzica lub prawnego opiekuna).
15.  Jeżeli  uczestnik  obozu  posiada  ze  sobą  lekarstwa  powinien  przekazać  je

swojemu opiekunowi, który będzie wydawał je zgodnie z zaleceniem lekarza. 
16. Organizatorzy proszą rodziców lub prawnych opiekunów o kontaktowanie się z

dziećmi w godzinach: 20.30 - 21.00.
17. Sprawy nie objęte regulaminem ustala na miejscu kierownik obozu.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, zostaną o tym fakcie powiadomieni
rodzice lub prawni opiekunowie, którzy odbiorą uczestnika z obozu. W takim

wypadku nie zwraca kosztów uczestnictwa w obozie.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu

i zobowiązuję się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

……………………….. …  
………………………………… 
podpis uczestnika obozu  podpis rodziców lub prawnych 

opiekunów


