REGULAMIN OBOZU
1. Organizatorem obozu jest ANIMACTIVE EVENTS Michał Rumiński z siedzibą w Warszawie.
2. Uczestnikami obozu są dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat, którzy zostali przyjęci przez
Organizatora na podstawie umowy podpisanej przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Kadrę obozu stanowi Kierownik wypoczynku, Wychowawcy wypoczynku, Instruktorzy zajęć oraz
inne osoby powołane przez Organizatora.
4. W trakcie obozu Uczestnik zobowiązany jest do:
a) stosowania się do poleceń Kadry obozu
b) punktualnego stawiania się na zajęcia programowe oraz brania w nich czynnego udziału
c) poszanowania zdrowia oraz mienia swojego, innych uczestników, organizatora i kadry, gości
ośrodka oraz innych podmiotów
d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów wewnętrznych ośrodka i obiektów, z
których korzysta
e) dbania o higienę osobistą oraz czystość swojego otoczenia
f) przestrzegania wymogów reżimu sanitarnego oraz zaleceń związanych z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz stosowania się do poleceń Kadry obozu w tym zakresie
nawet, jeśli polecenia te nie wynikają z ustawy lub rozporządzenia – dotyczy szczególnie obowiązku
zasłaniania ust i nosa.
5. Podczas obozu obowiązuje zakaz:
a) korzystania z używek
b) wchodzenia do jeziora bez zgody i nadzoru członka Kadry obozu lub osoby przez niego wskazanej
c) opuszczania terenu ośrodka bez zgody Kadry obozu
d) podejmowania próby rozwiązywania konfliktów za pomocą przemocy fizycznej lub psychicznej
e) używania słów wulgarnych
6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00
7. Uczestnik przekazuje Kadrze obozu wszystkie urządzenia typu tablet lub smartfon na czas
trwania obozu. Urządzenia te wydawane są Uczestnikowi w trakcie przerwy poobiedniej lub w
wyjątkowych okolicznościach na życzenie Uczestnika za zgodą Kierownika. Stały kontakt rodzica lub
opiekuna z Uczestnikiem możliwy jest poprzez numery telefonów Organizatora, Kierownika lub
Wychowawcy.
8. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas trwania obozu odpowiada jego rodzic lub
opiekun prawny.
9. Uczestnik ma obowiązek informowania Kadry o wszystkich problemach zdrowotnych lub
podejrzeniu ich występowania, uniemożliwiających mu normalne uczestnictwo w obozie lub branie
udziału w zajęciach programowych.
10. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu oraz nie ponosi
odpowiedzialności za mienie uczestnika. Uczestnik, jego rodzic lub opiekun prawny może przekazać
Kierownikowi lub Wychowawcy środki pieniężne Uczestnika na przechowanie. Wychowawca będzie
wydawać Uczestnikowi jego środki pieniężne w transzach na życzenie Uczestnika.
11. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku podczas trwania obozu i
wykorzystanie go przez Organizatora do celów promocyjnych.
12. Uczestnik wyraża zgodę na bezdotykowe badanie temperatury ciała.

