
Regulamin ogólny obozów, organizowanych przez RaVKar Akademię Promocji  Sportu i  Rekreacji
oraz Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe. 

1. Regulamin określa ogólne zasady zapisów na obóz oraz zasady, panujące podczas trwania obozu.
2. W dalszej części regulaminu obóz nazywany będzie zamiennie wypoczynkiem lub zgrupowaniem.
3. Z regulaminem zapoznaje się rodzic/opiekun prawny oraz uczestnik obozu.
4. Wpłata zadatku na obóz jest  równoznaczna z zapoznaniem się  z  regulaminem oraz jego pełną

akceptacją i nie wymaga poświadczenia zapoznania się z nim własnoręcznym podpisem.
5. Faktyczną rezerwacją miejsca jest terminowa wpłata zadatku w wyznaczonym terminie i  w

wyznaczonej  kwocie,  co  oznacza,  że  warunkiem koniecznym zapisu  jest  wpłata  zadatku,  a  nie
deklaracja uczestnictwa bez jego opłaty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego niż podano w ofercie zamknięcia zapisów z
powodu uzyskania kompletu miejsc. Wówczas o przyjęciu na turnus będzie decydowała kolejność
wpłat zadatków.

7. Zadatek nie podlega zwrotowi, chyba że ma zastosowanie pkt 10. niniejszego regulaminu.
8. Pozostałą należność należy opłacić zgodnie z wyznaczonym terminem, chyba że kwestie finansowe

zostały omówione indywidualnie z organizatorem. 
9. Pozostała należność nie zostanie zwrócona przez organizatora, jeśli nastąpi rezygnacja uczestnika

na 72 godziny przed rozpoczęciem się turnusu.
10. Wyjątek dot. zadatku i pozostałej należności. Zwrot zadatku lub zwrot wpłaconej kwoty w całości

nastąpi jeśli obóz nie odbył się z winy organizatora lub z powodu sytuacji, panującej w kraju, gdzie
przepisy  prawa/tymczasowe  przepisy,  zabraniają  lub  uniemożliwiają  organizację  takiego
wypoczynku.  Zwrot  pozostałej  należności  (za  wyjątkiem  zadatku),  nastąpi  natomiast  w  każdym
przypadku,  jeśli  uczestnik  obozu  zrezygnuje  z  udziału  z  wypoczynku  i  poinformuje  o  tym
organizatora wcześniej niż na 72 godziny przed rozpoczęciem obozu. 

11. Osoba zostanie zdyskwalifikowana z udziału w obozie bez zwrotu należności w przypadku nie
dostarczenia wypełnionej obowiązkowej karty obozowicza w wyznaczonym terminie

12. Organizator nie przewiduje możliwości odpłatności ratalnej, chyba że nastąpi wyjątkowa sytuacja i
uzgodnione to zostanie wcześniej z organizatorem przed wpłatą zadatku.

13. Wypoczynek dzieci do 12 lat zgłaszany jest do Kuratorium Oświaty i podlega kontroli tej instytucji
oraz Sanepidu

14. Organizator może nie zgłosić do Kuratorium zgrupowania dla grupy powyżej lat 12, gdyż obóz ten
nosi znamiona zgrupowania sportowego. 

15. Każdy  obozowicz  powinien  zastosować  się  do  wszelkich  regulaminów,  panujących  w  ośrodku.
Obozowicz zostanie zapoznany z regulaminem ośrodka podczas turnusu.

16. Każdy  obozowicz  powinien  zastosować  się  do  poleceń  i  instrukcji
wychowawcy/instruktora/trenera/kierownika obozu.

17. Nagminne łamanie przepisów, ustaleń i zasad, panujących podczas wypoczynku może skutkować
koniecznością odbioru obozowicza przez opiekuna prawnego na koszt własny i we własnym
zakresie, bez zwrotu zapłaty za obóz.

18. Organizator,  wychowawcy  i  trenerzy  nie  odpowiadają za  zagubione  i  pozostawione  na  obozie
rzeczy i mienie.

19. Wszelkie  szkody,  w  tym  uszkodzenia  mienia,  sprzętu  i  wyposażenia,  spowodowane  przez
obozowicza,  a  stwierdzone  przez  zarządcę  ośrodka  lub  wychowawców pokrywa  rodzic/opiekun
prawny, chyba że szkoda nastąpiła podczas zajęć zorganizowanych przy prawidłowym korzystaniu z
mienia,  środków  treningowych  itp.  W  sprawie  powstałej  szkody,  kierownik  zwołuje  specjalnie
powołaną  komisję  wychowawców  turnusu,  która  stwierdzi  zasadność  lub  brak  zasadności  do
pociągnięcia do odpowiedzialności uczestnika wypoczynku.

20. Podczas obozu  obowiązuje  bezwzględny zakaz  spożywania  alkoholu,  palenia  papierosów oraz
używania środków dopingujących oraz odżywek nie zatwierdzonych jako dozwolone przez światową
komisję  antydopingową.  Podczas  obozu  obowiązuje  także  zakaz  spożywania  napojów
energetyzujących. Dozwolone są napoje izotoniczne. 

21. Uczestnicy  obozu  są  ubezpieczeni  na  czas  trwania  wypoczynku/zgrupowania  od  NNW  w
rozszerzeniu o sport. 

22. Kwestie  nieujęte  w  niniejszym regulaminie  będą  rozstrzygane,  uzgadniane  w  miarę  potrzeb  na
bieżąco ze stronami. 
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