
REGULAMIN OBOZU 

Warunki uczestnictwa w obozie 

I. Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej po wpłaceniu zadatku w kwocie określonej w ofercie oraz 

wysłaniu formularza zgłoszeniowego, którego odnośnik znajduje się na stronie www.iswj.pl w zakładce 

poświęconej danemu obozowi. Następnie do Państwa zostanie wysłana karta kwalifikacyjna uczestnika 

obozu, którą należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do organizatora obozu. 

Harmonogram wpłat: 

▪ zadatek 400 zł 

▪ pozostała kwota 1250 zł lub 1350 zł do 20.05.2019 

Nie dokonanie w/w wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem Uczestnika ze stałej listy obozu. Zadatek 

nie podlega zwrotowi – można go jednak przekazać na innego uczestnika wyjazdu. 

 

II. Nie wykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem 

obozu, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za 

niewykorzystanie świadczenia. 

 

III. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji 

przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez Organizatora. 

 

IV. Koszty rezygnacji z obozu: do 30 dni przed rozpoczęciem obozu potrącany jest zadatek, od 30 do 20 

dni – 50% ceny, przy rezygnacji krótszej niż 20 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny. 

 

V. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone w terminie do 14 dni po 

zakończeniu obozu. 

 

Każdy Uczestnik obozu ma prawo do: 

I. Pełnego wykorzystania programu obozu. 

II. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu. 

III. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu. 

IV. Poszanowania swoich poglądów i przekonań oraz wyrażania swojego zdania. 

V. W przypadku dzieci kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami za zgoda kadry. 

VI. Radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców. 



Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek: 

I. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, punktualnego stawiania się na miejsce 

zbiórek itp). 

II. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami (hotelu i ośrodków ) oraz ich przestrzegania. 

III. Brania czynnego udziału w zajęciach o ile nie został z nich zwolniony przez rodziców lub kadrę lub 

lekarza. 

IV. Wykonywania poleceń kadry obozu: opiekunów, instruktorów, trenerów, ratownika. 

V. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć 

sportowych, rekreacyjnych oraz podczas zajęć dodatkowych. 

VI. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w 

ośrodku. 

VII. Dbania o sprzęt. Za każdą zawiniona przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansowa ponoszą 

rodzice / opiekunowie. 

VIII. Dbania o higienę osobista oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. 

IX. Przestrzegać zasadę ciszy nocnej. 

X. Uczestnicy (lub jego rodzice, opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone 

szkody przez niego podczas podróży i pobytu na obozie. 

XI. ISWJ Wisła nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności 

uczestnika. 

 

Uczestnikom obozu zabrania się: 

I. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć. 

II. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania 

środków odurzających. 

III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych 

(np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników. 

IV. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. 

V. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry. 

VI. Przywłaszczania cudzych rzeczy. 

VII. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami 

przeciwpożarowymi. 

 


