
REGULAMIN OBOZU SPORTOW0-WYPOCZYNKOWEGO 
LLORET DE MAR- 15-24.02.2023 

 

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się do przestrzegania poniższego regulaminu. 

2. Do najważniejszych obowiązków wynikających z wytycznych należy: 

Uczestnicy wypoczynku : 

- są zdrowi w dniu wyjazdu 

- stosują  się do wszystkich wytycznych organizatora wypoczynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa w 

miejscu wypoczynku , 

- dbają o swoją higienę , ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji i mycia rąk. 
Uczestnicy obozu w dniu wyjazdu : 

- posiadają dokument tożsamości dowód osobisty lub paszport (legitymacja szkolna nie jest 

dokumentem uprawniającym do posługiwania się na obozie) 

- posiadają ze sobą ważną kartę EKUZ 

- posiadają wypełnioną kartę kwalifikacyjną i podpisany poniższy regulamin. 

3. W momencie wprowadzania przez GIS,MZ i MEN lub organów rządowych Polski lub Hiszpanii 

wytycznych w stosunku do wystąpienia epidemii na danym terenie do bezwzględnego stosowania się do 
wprowadzanych przepisów. 

4. Uczestnicy mają obowiązek:  

• ze względu na bezpieczeństwo, do ścisłego podporządkowania się poleceniom prowadzącego obóz- 

kierownika wypoczynku, opiekunów, trenerów lub innych wychowawców 

• bezwzględnego podporządkowania się do zasad bezpieczeństwa podczas przewozów autokarowych 

• bezwzględnego podporządkowania się do wytycznych organizatora lub przewodnika podczas 
wycieczek     

• do bezwzględnego uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem obozu, przestrzegania  

 tzw. ,, programu dnia”, aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych 

•  do stosowania się i przestrzegania przyjętych zasad podczas spożywania posiłków 

• do dbania o sprzęt sportowy, zgodnie z listą dyżurnych oraz osobami dodatkowo wyznaczonymi 

przez trenera,  

• do korzystania z urządzeń sportowych tylko w obecności prowadzącego zajęcia, zachowania  

szczególnego bezpieczeństwa podczas korzystania z przenośnych bramek sportowych (używania 

bramek w momencie zakotwienia).  

• szczególnego zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć na basenie. Ścisłego stosowania się do 

poleceń opiekunów a także ratowników basenowych. 

5. Na terenie obozu obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów. W przypadku złamania punktu 

uczestnik obozu zostanie wydalony z obozu i poniesie cały koszt uczestnictwa w obozie. 

Jednocześnie może to być podstawa do rozwiązania z rodzicami lub prawnymi opiekunami umowy o 

świadczenie usług edukacyjnych w SMS Chrobry Głogów. 

6. Natychmiastowego poinformowania wychowawcy lub kierownika obozu o złym samopoczuciu, 

osłabieniu organizmu lub innym stanie organizmu, nie pozwalającym na udział w zajęciach 

szkoleniowych. 

7. Wyjścia poza teren obozu jest dopuszczalne tylko z opiekunem/trenerem. 

8. Uczestników obowiązuje udział we wszystkich zajęciach. Ewentualna nieobecność na treningu 

dopuszczalna jest tylko za zgodą trenera. 

9. Na obozie obowiązuje cisza nocna w godz. 2230 – 7.00 

10. Przebywanie poza swoim miejscem zakwaterowania w czasie ciszy nocnej jest niedozwolone. 

11. Za szkody materialne wyrządzone na obozie koszty ponosi sprawca lub w przypadku jego 

niewykrycia - wszyscy solidarnie. 

12. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.  



13. Posiadanie telefonu komórkowego jest dozwolone. Uczestnicy będą korzystać z telefonu tylko w 

godzinach wyznaczonych przez kierownika wypoczynku lub wychowawcę- trenera prowadzącego grupę . 

Telefony będą w depozycie u trenera prowadzącego grupę. 

14. Podczas podróży docelowej uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń trenera i przewoźnika. 

15. W kwestiach spornych głos decydujący ma opiekun. 

16. W przypadku niedostosowania się uczestnika do zasad obowiązujących na obozie  organizator ma 

prawo wykluczyć zawodnika z udziału w obozie z powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów w 

celu odebrania uczestnika z obozu (bez prawa zwrotu kosztów obozu) 

 

 

………………………………………                                             …………………………………………. 

                Podpis rodzica                                                                              Podpis uczestnika obozu: 

 

 

 

 

  

 

Wyrażenie zgody  

Dotyczy tylko uczniów z rocznika 2009 i starszych 

 

JA niżej podpisany/-a jako rodzic prawny /opiekun ustawowy (wykreślić niewłaściwe) 

wyrażam zgodę lub nie wyrażam zgody (wykreślić niewłaściwe) 

na samowolne poruszanie się mojego syna- uczestnika  obozu  

 

 

…………………………………………/imię nazwisko uczestnika/……………………………………………….. 

w trakcie wycieczek fakultatywnych objętych planem obozu w tzw. czasie wolnym. 

 

 

 

           ……../data miejscowość/……….           ………………/podpis rodzica lub opiekuna prawnego/………………. 

 

 

 

 


