
 
REGULAMIN OBOZU 

 
 

organizowanego przez Ursusowskie Towarzystwo Sportowe „AKRO-BAD” w 2022 roku 
 
 

I. Uczestnicy obozu zobowiązani są do: 
 

1. przestrzegania Regulaminu Obozu oraz regulaminu ośrodka,  
2. stosowania się do poleceń kadry obozu (wychowawców, trenerów i instruktorów), 
3. podporządkowania się zasadom współżycia w grupie,  
4. przestrzegania Rozkładu Dnia i punktualnego stawiania się na zajęcia, 
5. aktywnego uczestniczenia we wszystkich treningach sportowych i innych zajęciach 

programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, trenera, instruktora 
lub lekarza, 

6. dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu, 
7. dbałości o higienę osobistą, 
8. przebywania we własnym pokoju w czasie ciszy nocnej (w godz. 22.00-8.00), 
9. przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa zwłaszcza dotyczących kąpieli i ruchu 

drogowego, 
10. informowania kadry obozu o kontuzji, pogorszeniu stanu zdrowia, chorobie lub złym 

samopoczuciu. 
 

 
II. Uczestnikom obozu zabrania się: 

 
1. posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania środków 

odurzających, narkotyków pod rygorem usunięcia z obozu w trybie natychmiastowym, 
2. opuszczania terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców, trenerów lub instruktorów, 
3. stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. 

 
III. Uczestnicy mają prawo: 

 
1. zgłaszać wnioski w sprawach organizacyjno-wychowawczych do kierownika obozu, 
2. do korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale 

wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawców, trenerów lub instruktorów, 
3. do kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach. 

 
IV. Uczestnik obozu (lub jego rodzice/opiekunowie prawni) ponosi odpowiedzialność finansową za 

szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie. 
 

V. Kąpiel w jeziorze dozwolona jest tylko za zgodą i pod kontrolą wychowawcy, trenera lub 
instruktora. 

 
VI. W przypadku naruszenia Regulaminu Obozu organizator zastrzega sobie prawo stosowania 

środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza                      
z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku poważnego naruszenia 
Regulaminu Obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników i usunięty z obozu w 
trybie natychmiastowym. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 
godzin – odbioru dziecka od momentu otrzymania informacji o podjęciu decyzji o usunięciu 
dziecka z obozu. 

 
 
 
 



VII. Organizator zobowiązuje się do: 

 
1. Stosowania do aktualnych wytycznych MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci                 

i młodzieży w 2022 roku. 

2. Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry wypoczynku. 

3. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku. 

4. Zapewnienia dostępu do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej 

na zasadach określonych w ustawie. 

5. Zapewnienia żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia – zasady zawarte w ustawie,                

w tym zróżnicowana dieta oraz wymagania dotyczące indywidualnej diety wskazane w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (art. 92c ust. 2 pkt 5).  

6. Rejestracji wypoczynku w bazie MEiN. 

7. Zapewnienia przejazdu pod opieką wychowawców autokarem firmy przewozowej posiadającej 

do tego uprawnienia.   

 

VIII. Rodzic/opiekun prawny, pełnoletni uczestnik wypoczynku:  

1. Zobowiązuje się do złożenia wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. 
2. Zobowiązuje się do opłacenia kosztów obozu oraz składki członkowskiej za sierpień. 

3. Zobowiązuje się do dostarczenia ważnego orzeczenia lekarskiego – o zdolności lub braku 

przeciwwskazań do treningów i zawodów w akrobatyce sportowej. 

4. Wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przez kadrę obozu. 

5. Oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Obozu i akceptuje jego treść.  

6. Wyraża zgodę na udział swojego dziecka w obozie w Serwach w dn.  16-28.08.2022. 

7. Oświadcza, że w dniu wyjazdu dziecko jest zdrowe, nie wykazuje objawów infekcji oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 

 
……………………………………………………………………………. 
podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku 

 
 
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Obozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 
 
 
 

……………………………………………….. 
podpis uczestnika wypoczynku 
 
 
 
 
Warszawa, dn. 16.08.2022 


