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TAEKWON-DO DŹWIRZYNO 2020
1.

Każdy

uczestnik

obozu

zobowiązany

jest

do

przestrzegania

regulaminów,

z którymi uczestnicy zostaną zapoznani w dniu przyjazdu na obóz (reguły wewnętrznego
regulaminu obozu, regulamin pożarowy, regulamin poruszania się po drogach, regulamin kąpieli,
zasady higieny, itp.).
2.

Na wypoczynku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków
odurzających, samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz innych miejsc czasowego
przebywania grupy, samowolnej kąpieli.

3.

Rodzice

lub

opiekunowie

prawni

dziecka

ponoszą

wszelką

odpowiedzialność,

w tym również finansową za celowo lub z jego winy wyrządzone szkody, na rzecz organizatora,
bądź innych uczestników obozu i zobowiązani są do ich naprawienia.
4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe,
wszelkiego rodzaju odtwarzacze, telefony komórkowe - sprzęt ten uczestnicy mogą zabrać na
obóz wyłącznie na własną odpowiedzialność.

5.

Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników obozu od NNW (następstw nieszczęśliwych
wypadków).

6.

Na kolonii dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych w godzinach określonych przez
regulamin wewnętrzny obozu.

7.

Na czas przebywania dziecka na obozie kierownik oraz wychowawca przejmują prawa i
obowiązki czasowego opiekuna prawnego powierzonego opiece dziecka. W związku z tym w
przypadku świadczeń medycznych czasowi opiekunowie prawni w stosunku do powierzonego
opiece dziecka mogą: uzyskiwać informacje o jego stanie zdrowia oraz o udzielonych
świadczeniach zdrowotnych, mogą wyrażać zgodę na wykonanie badania lub udzielenie
świadczenia zdrowotnego. O udzielonych dziecku świadczeniach zdrowotnych organizator
niezwłocznie powiadamia rodziców.

8.

W przypadku choroby dziecka rodzice pokrywają koszty zakupionych przez organizatora
niezbędnych leków, poza podstawowymi lekami znajdującymi się w apteczce obozowej.

9.

Rodzice oraz uczestnik wypoczynku zobowiązani są do zapoznania się z informatorem obozu,
dostępnym na stronie Lubelskiej Szkoły Taekwon-do: www.lszt.com.pl

10. Rodzice

po

zapisaniu

dziecka

na

obóz,

dostarczają

kartę

uczestnika

wraz

z podpisanymi oświadczeniami, związanymi z wytycznymi GIS, MZ, i MEN dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży w dniu wyjazdu dziecka na wypoczynek oraz wpłacają zaliczkę
lub całość kwoty za obóz na konto Lubelskiej Szkoły Taekwon-do do dnia 30 czerwca 2020 r.,
podane na stronie internetowej Szkoły, jak też w informatorze obozowym. W przypadku wpłaty
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zaliczki, pozostałą opłatę za obóz należy wpłacić na konto najpóźniej na 2 tyg. przed
rozpoczęciem obozu.
11. W

przypadku

chęci

otrzymania

rachunku/faktury

za

uczestnictwo

dziecka

w obozie, należy wysłać prośbę na adres mailowy: gruszka67@gmail.com, po dokonaniu pełnej
płatności za obóz.
12. W przypadku rezygnacji z obozu przed wyjazdem, organizator zwraca koszty tylko z ważnych
powodów.
13. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę, podobnie jak w przypadku samych uczestników,
muszą

być

zdrowe

i

nie

mogą

mieć

kontaktu

z

osobą

podejrzaną

o zakażenie Covid 19, albo przebywającą w kwarantannie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem
wyjazdu.
14. Rodzice (opiekunowie) dziecka mają obowiązek odebrać dziecko w dniu zakończenia
wypoczynku, w miejscu i o planowanej godzinie, podanej w informatorze obozowym.
15. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu obowiązującego na obozie, rodzice
zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z obozu po wcześniejszym uzgodnieniu
z kierownictwem obozu.
16. Rodzice

zobowiązani

są

do

niezwłocznego

–

do

12

godzin

–

odbioru

dziecka

z wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona
temperatura, kaszel, katar, duszności), a także do zapewnienia dziecku na czas pobytu na obozie
środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej oraz osłon nosa i ust (np. maseczki, chusty
na twarz itp.). Obowiązek noszenia maseczek dotyczy tylko konkretnych sytuacji, które zresztą są
narzucone odgórnie na wszystkich (np. w sklepie).
Drastyczne naruszenie regulaminu obozu to między innymi:


picie alkoholu,



palenie papierosów,



samowolna kąpiel bez nadzoru,



samowolne oddalenie się z obozu,



agresywny i wulgarny stosunek do kolegów, koleżanek lub kadry obozu,



świadome niszczenie wyposażenia ośrodka,



kradzież,



odurzanie się np. narkotyki, kleje, itp.,



łamanie reguł wewnętrznego regulaminu obozu,



łamanie zasad współżycia społecznego.
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