REGULAMIN UCZESTNIKA
1. Ka¿dy uczestnik zobowi¹zany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik obozu, kolonii, sp³ywu, zimowiska ma obowi¹zek uczestniczyæ we wszystkich zajêciach
programowych o ile nie zosta³ zwolniony z tych zajêæ przez wychowawcê lub kierownika.
3. Uczestnik ma obowi¹zek punktualnie stawiaæ siê na zajêcia i aktywnie w nich uczestniczyæ.
4. Uczestnik zobowi¹zany jest do dba³oœci o czystoœæ i porz¹dek oraz powierzone mienie w miejscu
zakwaterowania i poza nim.
5. Bezwzglêdnie obowi¹zuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania innych u¿ywek.
6. Uczestnikowi nie wolno oddalaæ siê od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy.
7. Uczestnik musi stosowaæ siê do wewnêtrznych regulaminów zajêæ prowadzonych przez opiekunów.
8. Uczestnik winien mieæ szacunek dla osób starszych i kolegów, kole¿anek.
9. Uczestnik musi przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa, a w razie spostrze¿enia sytuacji zagro¿enia dla ¿ycia lub
zdrowia innych, ma obowi¹zek natychmiast poinformowaæ o tym wychowawcê lub kierownika.
10. Uczestnik ma obowi¹zek stosowaæ siê do poleceñ wychowawcy i kierownika obozu, kolonii, sp³ywu,
zimowiska.
11. Uczestnik ma prawo do udzia³u we wszystkich zajêciach programowych.
12. Uczestnik ma prawo publicznie wyra¿aæ swoje pogl¹dy oraz zwracaæ siê ze wszystkimi problemami do
wychowawcy lub kierownika.
13. Uczestnik ma prawo do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
Nieprzestrzeganie regulaminu mo¿e spowodowaæ:
1. Naganê.
2. Powiadomienie Rodziców.
3. Wydalenie z kolonii / obozu / sp³ywu - na koszt rodziców.

Oœwiadczenie Rodziców/Prawnych Opiekunów
podaæ imiê i nazwisko dziecka
1. Syn/córka ...............................................................................
bêdzie przestrzega³(a) Regulaminu Uczestnika.

2. Zobowi¹zujê siê do poniesienia odpowiedzialnoœci materialnej za szkody wyrz¹dzone przez moje dziecko.
Jednoczeœnie mam œwiadomoœæ, ¿e organizator nie ponosi odpowiedzialnoœci za rzeczy cenne zabrane przez
uczestnika tj. telefony komórkowe, laptopy, mp3, zegraki i inne.
3. W przypadku drastycznego naruszenia Regulaminu przez moje dziecko mo¿e zostaæ podjêta decyzja o jego
usuniêciu z placówki na mój koszt.
4. W razie zagro¿enia ¿ycia dziecka zgadzam siê na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
5. Wszystkie leki zaordynowane mojemu dziecku na okres jego pobytu na placówce wypoczynku oraz na sta³e
przeka¿ê (osobiœcie lub przez dziecko) opiekunowi wraz ze szczegó³owym opisem ich za¿ywania.
6. Wyra¿am zgodê na robienie mojemu dziecku zdjêæ podczas obozu/kolonii/zimowiska/sp³ywu oraz
wykorzystania ich do umieszczania na stronach portalu www.piotrek-tour.pl oraz w katalogach Biura
Turystycznego ,,Piotrek-tour” Zubrzycki Piotr.
.................................................................
podpis Rodziców/Opiekunów Prawnych

