
 

REGULAMIN I WARUNKI 

OBOZU PIŁKARSKIEGO UKS FC KOMORÓW  

BĘDZIN – SIERPIEŃ 2018 

 
1. Uczestnik obozu ma prawo: 

- do udziału we wszystkich zajęciach programowych; 

- do wyrażania publicznego swoich poglądów oraz do zwracania się ze wszystkimi problemami do 

wychowawcy; 

- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców. 

 

2. Uczestnik obozu jest  zobowiązany: 

- przestrzegać regulaminu obozu oraz ośrodka, a także stosować się do poleceń 

wychowawców i instruktorów; 

- zabrać ze sobą legitymację szkolną; 

- uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został z tych zajęć zwolniony przez 

wychowawcę, instruktora lub kierownika obozu; 

- punktualnie stawiać się na zbiórkach, apelach, zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć; 

- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu; 

- mieć szacunek do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób; 

- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących kąpieli, zachowania na boiskach przy ośrodku 

i poza nim, udziału w zajęciach kwalifikowanych, ciszy nocnej oraz informować kadrę wypoczynku o każdej 

chorobie lub złym samopoczuciu. 

 

3.Uczestnik (lub jego rodzice) ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez niego szkody 

podczas podróży lub pobytu na obozie. 

 

4.Organizatorzy obozu nie ponoszą odpowiedzialności za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z powodu 

braku staranności uczestnika. 

 

5. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody 

kadry. 

 

6. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu oraz reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy, a po 

wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny, rodziców, opiekunów 

prawnych. W takim wypadku osoba mająca prawa rodzicielskie powinna odebrać dziecko w ciągu 48 

godzin na koszt własny, a kwota wpłacona przez uczestnika nie podlega zwrotowi. 

 

7. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje, które zostaną złożone bądź wysłane do 14 dni po 

zakończeniu obozu. 

 

9. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszeniowej. 

 

 

 

………………………………………….. 

 
Zapoznałem się i akceptuję 

Podpis, miejscowość, data 


