
REGULAMIN OBOZU Z FAN- SPORTEM 

 

1. Uczestnikami obozu mogą być dzieci w wieku od 7 do 18 lat. 

2. Uczestnicy podczas trwania obozu przebywają pod stałą opieką kadry pedagogiczno- 
instruktorskiej. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem instruktorów/wychowawców według 
opracowanego programu. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę instruktorską. 

3. Uczestnik obozu zobowiązuje się: brać udział w zajęciach programowych obozu, stosować się do 
poleceń wychowawców/ instruktorów, przestrzegać regulaminów w miejscach, w których 
odbywają się zajęcia, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie oddalać się od grupy bez zezwolenia 
opiekuna/ instruktora.  

4. W razie podejrzenia spożycia alkoholu lub środków odurzających Organizator zastrzega sobie 
prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.  

5. W przypadku naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu lub w razie rażąco niewłaściwego 
zachowania Uczestnika, w szczególności stwarzania zagrożenia dla innych Uczestników lub osób 
trzecich, Organizator będzie uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z 
winy Uczestnika. Wszelkie koszty dalszego pobytu oraz związane z powrotem Uczestnika do 
domu, obciążają w takim wypadku Klienta. 

6. Każdy z Uczestników zobligowany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego 
zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w Polsce. 
 

7. Podczas obozów rzeczy wartościowe oraz pieniądze Uczestnik powinien przekazać do depozytu 
opiekunom.   
 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe i rzeczy 
Uczestników podczas pobytu na obozie lub pozostawione przez Uczestników w środkach 
transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z winy Uczestnika.  
 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika 
podczas imprezy, jeżeli uczynił on zadość obowiązkowi nadzoru albo szkoda powstałaby także 
przy starannym wykonywaniu nadzoru przez Organizatora. 
 

10. Klient oświadcza, iż wskazana przez niego osoba upoważniona do kontaktu jest uprawniona do 
podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na 
imprezie turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika 
i odbioru Uczestnika z miejsca trwania imprezy w razie rozwiązania Umowy z winy Uczestnika. 
 

11. Wymagane jest wyposażenie Uczestnika w: ubranie zwierzchnie przystosowane do zajęć 
sportowych, obuwie sportowe. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika dla 
celów marketingowych (między innymi: na stronie internetowej Organizatora, folderach, 
facebooku, Youtube) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania obozu. 
Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób 
określony w zdaniu poprzednim. 

 

 


