REGULAMIN OBOZU
organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „SMS GALICJA”
z siedzibą w Krakowie, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków
1. Regulamin dotyczy każdego uczestnika obozu.
2. Regulamin obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do chwili zakończenia
obozu tj. przejęcia dziecka przez rodziców.
3. W trakcie trwania obozu opiekę nad uczestnikami przejmują członkowie Rady Pedagogicznej
Placówki (kierownik obozu, wychowawcy kolonijni , trenerzy).
4. Uczestnicy obozu mają prawo:
- uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania obozu,
- korzystać z całości sprzętu przeznaczonego do ich użytku,
- brać czynny udziału w organizacji obozu,
- zgłaszać wszelkie nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka.
5. Uczestnicy obozu mają obowiązek:
- wykonywać polecenia kadry opiekuńczo – instruktorskiej,
- zachowywać porządek na terenie placówki i w każdym innym miejscu w którym organizowane są
zajęcia,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczą
na początku danego obozu,
- bezwzględnego posłuszeństwa podczas kąpieli, wycieczek, gier i zabaw sportowych,
- dbać o higienę osobistą
- dbać o zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym – utrzymywać
określony dystans społeczny, stosować środki ochrony osobistej (maseczki) zgodnie ze wskazaniami,
regularnie myć ręce, unikać ryzyka rozprzestrzenienia chorób zakaźnych (np. picie z jednej butelki,
używanie tych samych sztućców, częste dotykanie dłońmi ust, oczu itd.)
6. Uczestnikom obozu zabrania się:
- samodzielnego opuszczania terenu placówki, oddalania się od grupy podczas wszelkich wyjść,
- palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania środków odurzających, zażywania leków bez wiedzy
opiekunów,
- przechowywania w pokojach produktów żywnościowych łatwo psujących się,
- zabaw z ostrymi narzędziami,
- biegania po korytarzach, siadania na parapetach okiennych,
- samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.
- niszczenia mebli, sprzętu sportowego, audio – video (za zniszczenia dokonane z winy uczestnika
udokumentowane protokołem odpowiadają rodzice),
- używania wulgarnych słów i zwrotów,
- pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela.
7. W przypadku naruszenia regulaminu kierownik obozu może wyciągnąć konsekwencje
dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych
imprezach do powiadomienia szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym
naruszaniu regulaminu, uczestnik obozu może zostać decyzją Rady Pedagogicznej Placówki
wydalony z obozu na koszt rodziców bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane osobodni.
8. Niewykorzystanie przez klienta świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego
stronie, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania zwrotów
pieniężnych za niewykorzystane usługi.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny i rzeczy wartościowe
uczestników nie oddane w depozyt opiekunom.
10. Uczestnicy obozu oraz ich Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć
wykonanych podczas obozu.
11. Uczestnicy obozu oraz ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przewożenie dzieci samochodem
prywatnym.
12. Uczestnicy obozu oraz ich Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez UKS SMS Galicja Kraków ( w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osob.)
w celach umożliwiających organizację obozu.
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