
Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w 
obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.

2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera /instruktora przed 
przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie 
zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.

3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera/ instruktora 
dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.

4. Każdy uczestnik obozu sportowego ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń 
wskazanych przez trenera odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu 
zdrowia. Przystąpienie do zajęć sportowych zwalnia z odpowiedzialności organizatorów imprezy 
sportowej w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień u instruktora prowadzącego zajęcia.

5. Uczestnik ma prawo do: brania udziału we wszystkich zajęciach i imprezach, organizowanych 
w czasie obozu,  korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego, przy zachowaniu zasad 
regulaminu i przepisów BHP.

6. Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za szkody 
wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni 
opiekunowie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z 
imprezy na jego koszt. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko na imprezę musza podąć 
nazwisko adres i telefon osoby, która może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego 
wyjazdu z imprezy.

7. Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz reguł poruszania się po 
drogach i reguł transportu zbiorowego.

8. Dbania o swoją higienę, ład i porządek w pomieszczeniu sypialnianym oraz w otoczeniu obozu. 

9. Opuszczania terenu ośrodka bez zgody wychowawcy.

10. Palenia papierosów, kupowania, posiadania oraz spożywania alkoholu oraz innych używek.
 

11. Używania wulgarnego słownictwa.
 

12. Korzystania z basenu/kąpieliska bez wiedzy i nadzoru opiekuna.
 

13. Używania ognia w budynkach.
 

14. Samowolnego przyjmowania leków bez konsultacji z opiekunem.

15.  Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia 
dziecka oraz o jego predyspozycjach.

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ DYSCYPLINARNE 
USUNIĘCIE UCZESTNIKA OBOZU.

............................................................ 
data oraz podpis rodzica / opiekuna prawnego 


