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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 NA OBOZIE MŁODZIEZ ̇OWYM/ ZIMOWIKU/ KOLONII 
 
 
1. Uczestnik zobowia ̨zany jest stosować się do regulaminu obozu/ośrodka, gdzie 
zorganizowany jest wypoczynek oraz do poleceń wychowawców. 	
2. Uczestnik zobowia ̨zany jest zabrać ze sobą aktualna ̨ legitymację szkolną. 	
3. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialnos ́c ́ za szkody wyrza ̨dzone 
przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 	
4. Uczestnik powinien zaopatrzyc ́ sie ̨ w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy 
osobiste). 	
5. Niniejsze warunki stanowia ̨ integralną część umowy zgłoszenia na obóz letni organizowany 
przez szkołę pływania ”Żabka”. 	
6. Organizator oraz kadra obozu nie ponosza ̨ odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub 
zgubienie rzeczy cennych i wartos ́ciowych (w szczególności: aparaty telefoniczne i 
fotograficzne, odtwarzacze muzyki, gry, itp.) oraz pieniędzy, jeśli po przybyciu do miejsca 
zakwaterowania nie zostały one złożone do kierownika obozu. 	
7. TELEFONY trzymamy u wychowawców, czas na rozmowę jest po obiedzie co trzeci 
dzień ! 	
8.W kaz ̇dym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych będą mogli 
kontaktować się z kierownictwem obozu pod numerem telefonu 537 735 806 - Piotr 
Krawczyk 	
9. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem 
Organizator wypoczynku i kierownictwo obozu zastrzegają sobie prawo do zastosowania 
odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: - Upomnienie ustne w 
obecnos ́ci grupy - Nagana w obecnos ́ci całego obozu i pozbawienie przyjemności - Nagana 
w obecnos ́ci grupy i całego obozu z powiadomieniem rodziców - W szczególnych 
przypadkach zastosowane zostanie wydalenie z obozu na koszt rodziców. Dyscyplinarne 
skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za 
niewykorzystane dni pobytu. 	
10. Ewentualne odwiedziny rodziców i zwalnianie z zajęć możliwe są wyłącznie po 
wcześniejszej konsultacji z kierownictwem „Żabka”. Zalecamy zrezygnowac ́ z odwiedzin 
do kon ́ca obozu! 	
11. Podpisanie regulaminu oznacza akceptacje ̨ powyższego regulaminu jak również zgodę na 
wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia) w celu promocji www.zabkagda.pl Zobowiązuje 
się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 	
 
 
 
Ja niz ̇ej podpisany oświadczam, że warunki uczestnictwa na obozie są mi znane. 	
	
 
 
 

 
Podpis rodziców      Podpis uczestnika  

 


