
REGULAMIN OBOZU 
17. Wakacyjna Akademia „RENSEI TEAM” 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu. 
2. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących  

w placówce wypoczynku.  
3. Zakaz używania telefonu podczas zajęć programowych i ciszy nocnej.  
4. Korzystanie ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
5. Rodzice (Opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez Uczestnika podczas wypoczynku wyrządzonych zarówno 
Organizatorowi jak i osobom trzecim.  

6. Przestrzeganie czystości podczas pobytu na obozie.  
7. Punktualne stawianie się na zajęcia programowe i posiłki.  
8. Zakaz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. 
9. Zakaz opuszczania ośrodka i miejsca odbywania się zajęć programowych  

bez wiedzy swojego wychowawcy.  
10. Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników.  
11. Przebywanie w innym pokoju niż własny, tylko za zgodą jego mieszkańców. 
12. Uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną. 
13. Kategorycznie zabrania się uczestnikom posiadania, przechowywania oraz 

używania wyrobów tytoniowych, alkoholowych, itp. 
14. Samowolne oddalenie się uczestników poza obręb ośrodka jest zabronione. 
15. Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej w godz. 2200 - 600.  

 
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może ponieść konsekwencje: 

1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę. Powiadomienie rodzica. 

2. Wykonanie prac na rzecz obozu lub ograniczenie przywilejów.  

3. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu - wydalenie z obozu bez 

zwrotu kosztów obozu. W tej sytuacji Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany  

do odebrania dziecka w ciągu 24h od zgłoszenia zaistniałego problemu 

uniemożliwiającego dalsze bezpieczne prowadzenie placówki wypoczynku.  

Zapoznałem(-am) dziecko z regulaminem obozu, zgadzam się z jego postanowieniami 

oraz je akceptuję. Zobowiązuję dziecko do jego przestrzegania. 

………………………………………….                    ………..……………………………………… 
                            (data)                                              (podpis rodzica/opiekuna) 

Warunki uczestnictwa: 
PŁATNOŚCI: 

1. Koszt obozu: 1590 zł - przy wpłacie zaliczki 290 zł do 31.12.2019r. 
2. Koszt obozu: 1690 zł – przy wpłacie zaliczki 300 zł od 01.01.2020r. 
3. Wpłata pozostałej kwoty w ratach przy cenie 1590zł: 260zł <31.01.2020, 

260zł <29.02.2020, 260zł <31.03, 260zł <30.04., 260zł <31.05r.2020r. 
 
DOKUMENTY: 

1. Wypełnienie karty kwalifikacyjnej i dostarczenie jej wraz z podpisanym 
Regulaminem Obozu do Organizatora, najpóźniej do dnia 31.03.2020r. 

 
WARUNKI REZYGNACJI: 

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z powodów niezależnych od Rensei, 
w szczególności poprzez niedostarczenie karty kwalifikacyjnej, 
podpisanego Regulaminu, niedotrzymanie terminów płatności, choroby 
Uczestnika lub innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie 
prawo zatrzymania wpłaconej zaliczki (290zł). 

2. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu wcześniejszego 
wyjazdu, choroby, wydalenia dyscyplinarnego - równowartość 
niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana. 

 
REALIZACJA OFERTY: 

1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację obozu zgodnie z ofertą. 
2. Wypoczynek jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Warszawie.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, rzeczy 

wartościowe, skradzione, zgubione lub zniszczone (zarówno z winy 
Uczestnika, jak i osób trzecich). Rzeczy wartościowe oraz pieniądze 
można przekazać do depozytu Wychowawcom.  

4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz 
przestrzegania jego postanowień.  

 
 

          Zapoznałem się z warunkami                    Zobowiązuję się do realizacji oferty        
uczestnictwa i akceptuję postanowienia             17. Wakacyjnej Akademii Karate 

 
        …..…….…………………………………….                     
            (podpis rodzica/opiekuna) 


