Regulamin XIV Letniego Obozu Aikido
BUKOWINA TATRZAŃSKA ’2018

1.

Po zgłoszeniu udziału w obozie uczestnik (rodzic lub opiekun prawny w przypadku, kiedy uczestnik jest niepełnoletni) powinien
zapoznać się z niniejszym regulaminem i po jego akceptacji potwierdzić to podpisem.
2. Każdy Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Obóz ma charakter szkoleniowo-sportowy i jest realizowany w ramach działalności FU WIK Wojciech Głogowski - Organizatora
obozu, zwanego dalej „Klubem”.
4. Klub jest płatnikiem podatku VAT.
5. Wypełniona i podpisana karta uczestnika obozu jest umową pomiędzy Klubem a uczestnikiem obozu.
6. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu I raty – kwoty gwarancyjnej w wysokości 600 zł na konto bankowe
Klubu lub gotówką u instruktora prowadzącego do dnia 31.03.2018 roku oraz po dostarczeniu kompletnie wypełnionej karty
uczestnika obozu oraz regulaminu.
Pozostała II rata za udział w obozie w wysokości 990 zł. (pomniejszona o ewentualny koszt transportu 100 zł./os. lub
zniżki rodzinne) płatna najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r.
7. O udziale w obozie decyduje kolejność zgłoszeń. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem
uczestnika ze stałej listy uczestników obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
8. Klub zapewnia uczestnikom obozu opiekę wychowawczą i medyczną, a także ubezpieczenie NNW podczas transportu i trwania
obozu.
9. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeśli uczestnik obozu zawiadomiony o
powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził zgodę na
zmienione warunki uczestnictwa. Zmiany warunków wysyłane są na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
10. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Klubu za szkody wyrządzone z jego winy.
11. Niewykorzystanie przez uczestnika obozu świadczeń objętych programem obozu z przyczyn leżących po jego stronie, nie może
stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za udział w obozie lub żądania zwrotów pieniężnych za niewykorzystanie w/w
świadczeń.
12. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić tylko w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę
otrzymania pisma przez Klub.
13. Przy rezygnacji do dnia 01.05.2018 r. potrącana jest kwota gwarancyjna/ I rata (600 zł.). Przy rezygnacji pomiędzy 02.05.2018r. a
31.05.2018 r. potrącane jest 75% ceny; Przy rezygnacji po 31.05.2018 r. potrącane jest 100% ceny.
14. Klub przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone pisemnie w terminie do dnia 25.07.2018 r.
15. W czasie trwania obozu uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów: obozu, ośrodka oraz innych regulaminów
dotyczących udziału w obozie np. TPN, Termy Bukowina i innych.
16. W przypadku nie przestrzegania w/w regulaminów, uczestnik może zostać wydalony z obozu na koszt własny bez możliwości zwrotu
z tytułu niewykorzystanych świadczeń.
17. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty
uczestnika obozu, jak również za pieniądze nie oddane przez niego w depozyt u wychowawców obozu.
19. Każdy Uczestnik ma obowiązek:

brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez instruktora/wychowawcę,
kierownika obozu lub lekarza.

dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem

stosować się do poleceń instruktorów/wychowawców i kierownika obozu.

przestrzegać zasad bezpieczeństwa a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma
obowiązek natychmiast poinformować o tym instruktora.

pokrycia wszystkich strat materialnych jeżeli były przez niego spowodowane.
20. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy instruktora/wychowawcy
21. Zakaz wchodzenia do wody (morze, jezioro, basen) bez zgody instruktora/ratownika.
22. W czasie ciszy poobiedniej nie wolno bez zgody wychowawców/intruktorów opuszczać swoich pokoi.
23. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i wychodzenia przez okna/balkony.
24. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania używek pod karą wydalenia z obozu i skreślenia z listy członków klubu !
25. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje:
upomnienie przez instruktora / kierownika obozu
- powiadomienie rodziców (opiekunów) – dot. niepełnoletnich
- wydalenie z obozu na koszt własny uczestnika bez zwrotu kosztów za niewykorzystany pobyt.

OŚWIADCZENIE:

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem obozu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data i podpis uczestnika / rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej

