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Regulamin obozu sportowego Mszana Dolna 2020 
 

1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować 

się do poleceń instruktorów i opiekunów. 

2. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów, 

przestrzegając programu obozu. 

3. Na obozie obowiązuje całkowity zakaz picia napojów słodkich oraz spożywania chipsów, 

paluszków, krakersów itp. 

4. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do instruktorów i 

opiekunów. 

5. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice. 

6. Przestrzegać zasad higieny z uwagi na Pandemię Covid-19 oraz przestrzegać dystansu 

społecznego zgodnie z zaleceniami (dezynfekcja rąk, posiadanie maseczki na potrzeby wyjścia 

itp.) 

 

 

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ 

DYSCYPLINARNE USUNIĘCIE UCZESTNIKA OBOZU. W TAKIM WYPADKU 

KLUB NIE ZWRACA KOSZTÓW UCZESTNICTWA. 

 

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym 

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa 

w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 

2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem 

do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i 

innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń. 

3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera 

dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń. 

4. Uczestnik obozu ma obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych. 

5. Uczestnik obozu zobowiązany jest do jedzenia wszystkich posiłków. 

6.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które 

ma ze sobą. 

7. W razie wypadku lub złego samopoczucia Uczestnik obozu ma niezwłocznie powiadomić 

trenera lub innego opiekuna obozu. 

8. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania ramowego rozkładu dnia. 

9. Uczestnik obozu ma zachowywać się według regulaminu poruszania się po drogach i na 

szlakach turystycznych. 

10. Uczestnik obozu zobowiązany jest przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od 

grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi. 

11. Wszyscy mają utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia. 
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Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu 

 

Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją 

regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza 

obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że 

dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt 

własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do 

osobistego odbioru uczestnika obozu).  

 

Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozów sportowych i ich prawnych 

opiekunów. 

 

Na obozach sportowych uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów 

i wychowawców. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają 

materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z obozu!!! 
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