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Stowarzyszenie Aktywności Sportowej BAKCYL SPORT  

 
REGULAMIN UCZESTNIKA   

 
 

KAŻDY UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK 
 

 Przestrzegania regulaminu stowarzyszenia oraz wszystkich regulaminów i przepisów 
obowiązujących na terenie pensjonatu, stoków narciarskich, obiektów sportowych na których 
odbywają się zajęcia. 

 Uczestniczyć w zajęciach programowych 

 Stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów 

 Zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania 

 Zachowywać czystość i porządek w miejscu zakwaterowania na terenie ośrodka oraz poza nim 

 Dbać o sprzęt stowarzyszenia oraz należący do ośrodka 

 Korzystać ze sprzętu i wyposażenia  zgodnie z jego przeznaczeniem 

 Punktualnie stawiać się na zbiórki, apele przed zajęciami i  posiłkami 

 Przygotowywać się do zajęć wg. Wskazówek instruktora (ubiór, wyposażenie) 
 

 
KAŻDY UCZESTNIK MA PRAWO 
 

 Korzystać ze wszystkich zajęć programowych 

 Zwracać się do wychowawców lub instruktorów ze wszystkimi sprawami / problemami 

 Kontaktować się telefonicznie z osobami bliskimi w czasie wyznaczonym przez kadrę obozu 

 Zgłosić zastrzeżenia dotyczące realizacji programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania 
innych uczestników obozu do kadry obozu 

 Zdeponować pieniądze u wychowawcy grupy 
 

 
ZABRANIA SIĘ 
 

 Opuszczania terenu ośrodka bez wiedzy wychowawcy 

 Oddalania się od grupy, bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

 Przebywania na pomostach i w wodzie bez wiedzy i opieki wychowawcy/instruktora. 

 Palenia papierosów i e-papierosów 

 Spożywania alkoholu 

 Brania jakichkolwiek środków odurzających 

 Zakłócania ciszy nocnej 

 Korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć. 

 Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w  stosunku do innych uczestników obozu 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 

 Cisza nocna trwa od 22.00 do 6.00 

 Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty i 
urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika 

 Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody 
przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie 

 Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uczestnik obozu może zostać upomniany, czasowo 
odsunięty od zajęć z jednoczesnym poinformowaniem rodziców. W szczególnych przypadkach 
decyzją kierownictwa obozu uczestnik może zostać karnie usunięty z obozu. W takim przypadku 
rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48 godz. Do zabrania uczestnika na koszt 
własny, bez zwrotu kosztów za niewykorzystaną cześć pobytu  

 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się 

(moje dziecko) do jego przestrzegania 
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