
Regulamin uczestnictwa  obozu sportowego w Wągrowcu 

Organizator KLUB PIŁKARSKI PROGRES Gorzów Wlkp. 

 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie 

zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (przepisy BHP, p.poż. regulamin kąpieli, obozu itp.) 

oraz przestrzegania poleceń kadry (wychowawców, kierownika i ratownika). 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości, aktualną legitymację 

szkolną oraz dostarczyć kompletnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z załącznikami. 

 3. Uczestnik obozu jest zobowiązany do przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia 

papierosów, używania i posiadania narkotyków lub innych środków odurzających. 

4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do: 

– nie oddalania się z terenu zakwaterowania lub miejsca zajęć 

– utrzymywania porządku na terenie obozu 

– brania czynnego udziału w zajęciach programowych 

– zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia 

społecznego. 

5. Uczestnik lub jego rodzice, opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w 

środkach transportu. 

6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w ubrania, obuwie i rzeczy osobiste. 

7. Uczestnik może zabrać ze sobą telefon komórkowy, który będzie przechowywany u kierownika obozu              

i wydawany codziennie na 15 minut. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za  rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy 

pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu. 

9. W przypadku naruszenia regulaminu obozu, a w szczególności: wandalizmu, umyślnej dewastacji ośrodka, 

spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków oraz samowolnego 

opuszczania ośrodka uczestnik może być wydalony z obozu na koszt rodziców. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku: 
- udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający 

szybką komunikację.  
-  zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpie-

nia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).  
-  osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę  są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie 

zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni 

przed rozpoczęciem wypoczynku. Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do autokaru. 
- jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, ro-

dzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w 

wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika cho-

rób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

udziału w wypoczynku.  
 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że warunki uczestnictwa w obozie są mi znane. 

 

………………………………….   ……………………………… 

            podpis rodziców                          podpis uczestnika obozu 


