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imię i nazwisko uczestnika obozu

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBOZY – uchwała Zarządu z dnia 01 grudnia 2018.
1. Zgłoszenie uczestnictwa w obozie przez pełnoletniego członka naszego klubu lub jego

ustawowego opiekuna/rodzica w przypadku członka stowarzyszenia niepełnoletniego
poprzez dokonanie pierwszej wpłaty jest równoczesne z akceptacją warunków
regulaminu płatności i regulaminu obozu.
2. Każdy uczestnik obozu, a w przypadku osób niepełnoletnich i jego prawny
opiekun/rodzic muszą podpisać regulamin obozu i regulamin opłat najpóźniej przed
dokonaniem wpłaty II raty za obóz.
3. Kwotę za obóz każdorazowo określa organizator obozu tj. Zarząd Klubu Karate 44.
Jest ona zamieszczona na ulotkach obozowych wraz z zasadami płatności oraz
na stronie internetowej klubowej / facebook.
4. Płatności dzielone są na 2 - 3 raty. Termin płatności oraz wysokość rat zależna jest
od podpisanej umowy pomiędzy Klubem Karate 44 a właścicielem lub zarządcą
obiektu wynajętego na obóz. Każdorazowo kwoty rat są wyszczególnione na ulotce
obozowej.
5. Wpłaty za obóz dokonywane są przelewem na konto klubu lub w kasie, w siedzibie
klubu.
6. Na życzenie wpłacającego Klub wystawia po dokonaniu całej wpłaty za obóz fakturę.
7. Biuro klubu pracuje w czasie roku szkolnego. W okresie wakacyjnym ma przerwę.
Wobec powyższego faktury wystawiane będą
po wpłaceniu ostatniej raty
do ostatniego dnia pracy biura w danym roku szkolnym.
8. Rezygnacja z obozu wiąże się z kosztami ponoszonymi przez Klub. Wobec
powyższego rezygnując z uczestnictwa z obozu następuje zwrot kosztów wg zasady
określonej w ulotce obozowej.
9. Opłata obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogicznowychowawczą i instruktorską oraz ubezpieczenie.
10. Opłata nie obejmuje kosztów diagnostyki i leczenia uczestnika obozu, jeśli w trakcie
jego trwania dojdzie do urazu lub zachorowania. Koszty te ponosi pełnoletni osobnik
lub jego pełnoprawny opiekun. Będą one do rozliczenia na podstawie paragonów,
rachunków, faktur niezwłocznie po zakończonym obozie.

Zapoznałem/ łam się z regulaminem i poświadczam imieniem i nazwiskiem oraz
własnoręcznym podpisem akceptacje zasad płatności.
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1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki
i zabrania dziecka po powrocie.
2. Uczestnicy obozu muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie
do panującej aury, kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne, odzież sportową itp.
3. Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. aktualną
legitymację szkolną.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ( za ich zgubienie, zniszczenie itp.) za telefony,
sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe uczestników kolonii.
5. Uczestnik obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach
oraz stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu.
6. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób
starszych, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasady bezpieczeństwa.
7. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy
wychowawcy.
8. Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez obecności ratownika.
9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu kąpieli w akwenach wodnych
i na basenie.
10. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz
zażywania narkotyków.
11. Uczestnicy naruszający regulamin obozu (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie
narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu
sportowego, lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika) zostaną usunięci
z ośrodka, przy czym rodzice na własny koszt odbierają dziecko do domu. W tym
przypadku nie ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko
opłaconych świadczeń.
12. Każdy uczestnik ma obowiązek brać udział we wszystkich zajęciach programowych.
W przypadku lekkiego naruszenia regulaminu (np.niestosowne zachowanie w stosunku
do innych uczestników czy też niestosowne wyrażanie się) kierownik lub wychowawca ma
prawo czasowo wykluczyć uczestnika z zajęć oraz wprowadzić lekkie kary (np. przysiady,
bieg dookoła ośrodka, pompki itp).
13. Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami
do wychowawcy lub kierownika obozu.
14. Wniesienie opłaty za obóz świadczy o akceptacji programu i regulaminu obozu.
Zapoznałem się z regulaminem obozu sportowego KLUBU KARATE 44
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