
REGULAMIN OBOZU LETNIEGO JUDO
09.08.2020 - 16.08.2020

1. Każdy uczestnik obozu jest zobowiązany do;
- wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna
- przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
- informowania kadry obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
- przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek na terenie ośrodka
- przestrzegania godziny ciszy nocnej - po tej godzinie zabronione jest 
przebywanie poza swoim pokojem bez zgody opiekuna.

2. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest
surowo zabronione. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik obozu zostaje 
usunięty z obozu (rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48 godz. do
zabrania uczestnika z obozu na własny koszt).

3. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają 
rodzice lub prawni opiekunowie (odpowiedzialność finansowa). Organizator oraz 
opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub 
zgubienie rzeczy wartościowych oraz pieniędzy.

4. Za nieprzestrzeganie 1-go punktu regulaminu, lub agresywne zachowania 
wobec kadry, czy innych uczestników, uczestnik obozu może zostać upomniany, a 
w szczególnych przypadkach usunięty z obozu na koszt jego rodziców / opiekunów
prawnych.

5. W przypadku wyjazdu dziecka z obozu podczas trwania obozu z przyczyn nie 
zależnych od organizatora, spowodowanych decyzją rodziców, lub prawnych 
opiekunów, organizację i koszty wyjazdu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

6. Odwiedziny dzieci mogą mieć miejsce tylko w przypadkach szczególnych (ze 
względu ma epidemię). Nie ma możliwości przebywania rodziców, lub kogoś z 
rodziny dziecka na terenie ośrodka.

7. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania 
zgody opiekuna i tylko pod jego nadzorem.

8. Telefony i tablety mogą być używane przez dzieci tylko w wyznaczonych 
godzinach. Poza wyznaczonymi godzinami są przechowywane u wychowawcy 
grupy. Zalecamy nie zabieranie telefonu na obóz w ogóle. Kontaktować można się 
z dzieckiem o każdej porze dnia i nocy przez wychowawcę lub kierownika obozu. 

9. Zakazane jest opuszczanie ośrodka bez zgody opiekuna.
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