REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNIEJ SZKOLE KARATE „SIANOŻĘTY 2018”
Informacje ogólne
Letnia Szkoła Karate „Sianożęty 2018” zwana dalej „obozem” jest obozem sportoworekreacyjnym w miejscowości Ustronie Morskie - Sianożęty zorganizowanym w dniach 2-13
sierpnia 2018 roku i przeznaczonym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Organizatorem obozu jest Zagłębiowski Klub Karate Kyokushin, dalej ZKKK z siedzibą w
Będzinie, adres kontaktowy: ul. Żwirki i Wigury 22a/52, 42-500 Będzin,
tel. 504296603, 504296601, e-mail: biuro@terminatus.pl,
3. Organizator zapewnia kadrę obozu (kierownika i wychowawców) opartą o wykwalifikowanych
instruktorów ZKKK lub klubów współpracujących.
1.

Program obozu
W ramach uczestnictwa w obozie uczestnik ma zagwarantowane: przejazd, wyżywienie (3
posiłki), zakwaterowanie, opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie od NNW, opiekę
lekarską , ratowników wodnych oraz całodniowy program zajęć.
5. Jeśli wykonanie niektórych z umieszczonych w katalogu lub programie obozu zajęć lub atrakcji
okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione (np. z powodu niesprzyjających warunków
pogodowych) organizator zobowiązuje się zapewnić odpowiednie świadczenie zastępcze,
możliwe do zrealizowania w ramach obozu.
6. W przypadku wpłat dokonywanych po terminach wskazanych w pkt 8 przy dużej ilości
złożonych i opłaconych wcześniej zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość, że
zakwaterowanie uczestników wpłacających z opóźnieniem będzie realizowane w ośrodku
sąsiadującym przy zbliżonych warunkach pobytowych.
7. Ze względów integracyjnych mogą być stosowane odstępstwa przy zakwaterowaniu w pokojach
dla uczestników obozu.
4.

Opłaty z tytułu uczestnictwa w obozie i terminy wpłat
Zgłaszający się na obóz powinni wypełnić kartę uczestnika obozu i podpisać niniejszy
regulamin.
9. Opłata z tytułu uczestnictwa w obozie wynosi 1740 zł (1640 dla członków ZKKK i klubów
zaprzyjaźnionych) i powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy ZKKK nr
0910501360100000903042 0070 w terminie:
a. opłata rezerwacyjna – kwota 200zł - do 15 lutego 2018r,
b. I rata - kwota 440 zł – do 10 maja 2018 r ,
c. II rata - pozostała kwota – do 15 czerwca 2018 r.
8.

10. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie do 15 lutego 2018 roku organizator udziela

rabatu na całość opłaty w wysokości 100 zł.
11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w obozie po dniu 31 maja 2017 organizator zastrzega

sobie prawo do potrącenia równowartości opłaty rezerwacyjnej i I raty z tytułu kosztów
organizacyjnych.
Rezygnacja z uczestnictwa w obozie w terminie poniżej 30 dni skutkuje
potrąceniem 80%, a 14 dni przed rozpoczęciem obozu skutkuje potrąceniem przez organizatora
całości wpłaconej przez zgłaszającego kwoty. Zgłaszający może indywidualnie ubezpieczyć się
od skutków rezygnacji z uczestnictwa w obozie. W takim przypadku organizator zobowiązany
jest do wydania ubezpieczycielowi potwierdzenia potrącenia wpłaconej przez zgłaszającego
kwoty.
Obowiązki i prawa uczestnika
12. Uczestnik obozu powinien:
a. godnie reprezentować swoje środowisko; dbać i szanować ekwipunek własny oraz

kolegów (koleżanek), sprzęt turystyczny i sportowy udostępniony do wspólnego
użytkowania oraz mienie znajdujące się w miejscu zakwaterowania; dbać o czystość,
higienie i zdrowie; szanować i chronić przyrodę,
b. respektować etykietę obowiązującą w Karate Kyokushin,
c. pojawiać się punktualnie na zbiórkach (5 minut przed czasem), gotowy do zajęć,
d. zgłaszać wychowawcom wszystkie problemy lub dolegliwości,
e. zgłaszać wychowawcom wszelkie usterki czy też uszkodzenia,
f. w razie zauważenia pożaru niezwłocznie poinformować wychowawców lub personel
ośrodka,

13. Z chwilą przyjęcia na obóz uczestnik zobowiązany jest do:
a. podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom kadry obozu,
b. przestrzegania ustalonego rozkładu dnia regulaminu ośrodka oraz regulaminów i

instrukcji dotyczących korzystania ze sprzętu sportowego lub rekreacyjnego,
informowania kadry obozu o odwiedzinach osób nie będących uczestnikami obozu
aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz w programie
obozu w sposób nie powodujący dezorganizacji zajęć i programu. W uzasadnionych
przypadkach może być zwolniony z zajęć przez kadrę obozu,
e. przestrzegania czystości w pokoju, w którym mieszka
oraz w jego najbliższym
otoczeniu,
f. przestrzegania ustalonych przez kadrę obozu zasad ciszy poobiedniej i nocnej (22.00 –
6.00),
g. posiadania aktualnej legitymacji szkolnej (dotyczy dzieci i młodzieży)
c.
d.

14. Uczestnik ma prawo do:
a. uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie obozu imprezach,
b. wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu,
c. korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu
d.

placówki bądź organizatora,
korzystania w trakcie trwania obozu z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu
elektronicznego typu: smartfon, laptop, czytnik e-book, tablet w sposób nie powodujący
dezorganizacji zajęć i programu i w porach wyznaczonych przez kadrę obozu.

15. Uczestnikowi kategorycznie zabrania się:
a. samowolnego opuszczania terenu ośrodka, wychodzenia poza ośrodek, oddalania się

od grupy bez zgody kadry obozu,
przebywania na terenie obozu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających, jak również spożywania alkoholu innych środków odurzających i
palenia papierosów,
c. zakłócania ciszy nocnej,
d. używania otwartego ognia jak np. zapałki, zapalniczki, świeczki oraz materiałów
łatwopalnych,
b.

16. W trakcie plażowania uczestnik:
a. może wchodzić do wody jedynie z grupą pod opieką wychowawcy,
b. kąpać się wyłącznie za zgodą i w obecności ratownika i wychowawcy'
c. zobowiązany jest posiadać nakrycie głowy oraz środki ochronne

przed

promieniowaniem słonecznym,
17. Odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu

ponosi uczestnik osobiście lub jego prawny opiekun (- owie). Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za zagubiony lub skradziony w trakcie trwania obozu sprzęt elektroniczny lub
rzeczy szczególnej wartości znajdujące się w posiadaniu uczestników.
18. Uczestnik za wzorową postawę może otrzymać wyróżnienie w postaci pochwały ustnej,

dyplomu lub nagrody rzeczowej,
19. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń kadry obozu, nieprzestrzeganie niniejszego

regulaminu, przejawy braku koleżeńskości oraz złego zachowania, uczestnik może zostać
ukarany:
a. upomnieniem,
b. dodatkowy zestaw ćwiczeń fizycznych,
c. powiadomieniem rodziców (dotyczy uczestników niepełnoletnich)
d. usunięciem z obozu na koszt uczestnika lub opiekunów prawnych.
20. O wszelkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje kadra obozu.
Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję wynikające z niego prawa i obowiązki uczestnika.
…..................................................................................................
…..................................................................................................
(miejscowość, data i podpis uczestnika i/lub opiekuna prawnego )

