
Regulamin obozu sportowego KS Junak Rzeszów w Cmolasie 04.08 - 11.08.2018r. 

A. Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:   

1. Pełnego wykorzystania programu obozu.   

2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za 

wiedzą i zgodą trenerów.   

3. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.   

4. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.   

5. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.   

6. Odwiedzin gości w czasie ciszy poobiedniej oraz po kolacji, przed ciszą nocną   

  

B. Każdy Uczestnik zabiera na obóz m.in.:   

1. Legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.   

2. Stroje oraz obuwie sportowe przeznaczone do treningów na boisku z trawą naturalną i hali sportowej 

oraz wyjścia na basen (kąpielówki, czepek, ręcznik, klapki)   

3. Sprzęt do innych dyscyplin sportowych oraz gry planszowe 

4. Bieliznę i ubrania do codziennego użytku (w niedzielę udajemy się na Mszę Świętą do Kościoła.)   

 

C. Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:   

1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów).   

2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.   

3. Brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach.   

4. Wykonywania poleceń kadry obozu i kadry ośrodka.   

5. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas 

kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.   

6. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników obozu, kadry oraz personelu zatrudnionego w 

ośrodku.   

7. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność 

finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. 

8. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.   

 

D. Uczestnikom obozu zabrania się:   

1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.   

2. Posiadania gier komputerowych, urządzeń takich jak PSP, etc.  Wszelkie urządzenia będą zbierane do 

depozytu, a organizator zgrupowania nie ponosi odpowiedzialności za skonfiskowany sprzęt.   

3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. 

noży, scyzoryków), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.   

4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.   

5. Samowolnej kąpieli. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin Krytej Pływalni   

6. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.30 rano.   

7. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry. 

8. Przywłaszczania cudzych rzeczy.   



9. Korzystania z „automatów” ze słodyczami i napojami bez zgody trenera. 

10. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.   

 

E. Za nieprzestrzeganie Regulaminów przewiduje się następujące kary:   

1. Nagana udzielona przez trenera lub opiekuna;   

2. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów prawnych;   

3. W przypadku usunięcia lub rezygnacji ze zgrupowania uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot 

niewykorzystanych świadczeń.   

  

F. Harmonogram zajęć w ciągu dnia  

07.30 – pobudka, toaleta poranna, porządkowanie pokoi   
08.30 – śniadanie   
09.15 – inspekcja pokoi   
10.00 – zajęcia sportowo-rekreacyjne   
13.00 – obiad   
13.45 – odpoczynek poobiedni, czas do dyspozycji uczestników obozu   
14.30 – omówienie zagadnień taktycznych związanych z PN 
16.00 – trening piłkarski   
17.45 – basen   
19.15 – kolacja   
20.00 – czas wolny 
21.45 – toaleta wieczorna   
22.00 – cisza nocna   

Zaprezentowany harmonogram może ulec zmianie ze względu na istotne okoliczności. 

G. Kontakt   

1. Zabrania się używania telefonów komórkowych przez uczestników obozu w trakcie dnia, za wyjątkiem 

czasu po kolacji do ciszy nocnej. 

2. Rodzice mogą się kontaktować w pilnych sprawach w trakcie dnia z trenerem:  Robert Rodzinka – tel: 

603-419-144;   

 

Wrażam / nie wyrażam* zgody na korzystanie dziecka z zajęć na basenie. (*niepotrzebne skreślić)   

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dotyczących wyjazdu na obóz zawodnika i jego 
opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z RODO 2016/679. Żadne 
informacje zawarte w poniższym zgłoszeniu nie będą udostępniane osobom trzecim i służą jedynie zapewnianiu 
bezpieczeństwa dzieci i efektywności komunikacji pomiędzy klubem a zawodnikami i ich opiekunami.   

 

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zapoznałam/em się i akceptuję regulamin obozu. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów 

ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestnika podczas trwania turnusu. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, 

że organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone rzeczy oraz przedmioty.  

 

 

 

………………………………………..………………                                      ………………..….…………..……………..……….   

Data i czytelny podpis rodziców                                                                           Data i czytelny podpis dziecka 


