Regulamin uczestnictwa w wypoczynku
Obóz rehabilitacyjny „Po zdrowie i sprawność”
1. Na mocy przepisów zawartych w aktach prawnych; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j.:Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 września
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1629). Rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2016 r., poz. 452) organizatorem wypoczynku obóz rehabilitacyjny „Po zdrowie i
sprawność” jest firma „Promyk Jutrzenki” Rehabilitacja, Odnowa Biologiczna, Rekreacja,
Mariusz Janusz, Zawada 275, 32-445 Krzyszkowice, NIP: 679-141-93-06, regon 350617703
reprezentowana przez pana Mariusza Janusza zwany dalej organizatorem wypoczynku.
2. Organizator wypoczynku zapewnia kadrę wypoczynku, którą stanowią kierownik,
wychowawcy i instruktorzy spełniający wymagania określone w wyżej wymienionych aktach
prawnych.
3. W wypoczynku obóz rehabilitacyjny „Po zdrowie i sprawność” mogą brać udział dzieci,
młodzież, oraz osoby pełnoletnie nazywani dalej uczestnikami. Warunkiem koniecznym do
uczestniczenia w wypoczynku jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców/ prawnych
opiekunów karty kwalifikacyjnej, zapoznanie się z niniejszym regulaminem stwierdzone
podpisem w karcie kwalifikacyjnej, wpłata pełnej kwoty za udział w wypoczynku do 30 dni
przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Obowiązkiem rodziców/ prawnych opiekunów lub
pełnoletniego uczestnika wypoczynku jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną
obowiązującą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
2016/679 z dnia 27.04.2016 znanego powszechnie jako RODO zamieszczoną na stronie
www.rehabilitacja.net.pl
4. Płatność może być dokonywana w ratach lub jednorazowo, gotówką lub przelewem na
rachunek bankowy (konto) R.O.B.R. Promyk Jutrzenki, Mariusz Janusz, Zawada 275, 32-445
Krzyszkowice 29 85910007 0240 0513 5738 0001. W treści wpłaty należy podać imię
i nazwisko dziecka, termin i nazwę wypoczynku np. imię, nazwisko, wypoczynek, rok
5. Warunkiem wpisania na listę uczestników (rezerwacji miejsca) jest wpłata zaliczki. W
przypadku rezygnacji z udziału kwota zaliczki nie podlega zwrotowi. W sytuacji rezygnacji z
udziału w wypoczynku, jednak nie później niż zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed jego
rozpoczęciem organizator zwróci 50 % wpłaconych kosztów pomniejszonych o kwotę
zaliczki, która nie podlega zwrotowi.
6. Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów i ustaleń organizacyjno porządkowych obowiązujących w placówce wypoczynku.
7. Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych organizowanych przez
kadrę wypoczynku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się wychowawcom i kierownikowi
obozu oraz przestrzegania obowiązujących zasad korzystania z ośrodka i innych miejsc
w których odbywają się zajęcia.
9. Każdy uczestnik ma zapewnioną pełną opiekę wychowawczą oraz ma prawo zwracać się
z wszystkimi sprawami do wychowawcy lub kierownika wypoczynku przez całą dobę. Każdy
uczestnik wypoczynku ma zapewnioną opiekę medyczną. W sytuacji, kiedy dziecko musi
stale zażywać leki, obowiązkiem rodzica/ prawnego opiekuna jest wyrażenie pisemnej zgody
na ich stosowanie wraz z dokładnym opisem sposobu ich podawania.
10. W czasie wycieczek i zajęć sportowych uczestnik ma obowiązek bezwzględnie
podporządkować się poleceniom prowadzącego zajęcia, wychowawcy, kierownikowi
wypoczynku..
11. Organizator wypoczynku nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników wypoczynku
oraz za zniszczenia rzeczy materialnych dokonane przez innych uczestników. Za szkody
wyrządzone przez uczestnika materialnie odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie,
pełnoletni uczestnik wypoczynku.
12. Organizator zaleca pozostawienie cennych urządzeń w domu i nie zabieranie ich ze sobą na
wypoczynek.
13. Kierownik wypoczynku lub wychowawca na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna może
przechowywać i wydzielać dziecku kieszonkowe (pieniądze w banknotach po 10 i 20 zł.
Kieszonkowe przygotowane w opisanej kopercie imieniem i nazwiskiem uczestnika należy
przekazać kierownikowi lub upoważnionej przez niego osobie przed wyjazdem.
14. Uczestnik może korzystać z telefonu komórkowego, smartfonu tylko w czasie wolnym od
zajęć programowych. W przypadku nie stosowania się do tego obowiązku, uczestnikowi
zostanie odebrane urządzenie i bezpiecznie przechowane do określonego czasu.
15. Z uwagi na odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo uczestników wypoczynku,
rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminu w czasie wypoczynku przez uczestnika
(palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, samowolne oddalanie się,
zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, lekceważenie poleceń
wychowawcy lub kierownika i inne) powoduje zastosowanie kary ustalonej przez kadrę
obozu. Kara może polegać na: upomnieniu, naganie wychowawcy/kierownika, wysłaniu listu
informującego o zachowaniu uczestnika do rodziców i szkoły, wydaleniu z wypoczynku na
koszt własny uczestnika - bez zwrotu kosztów związanych z niewykorzystaniem przez
uczestnika opłaconych świadczeń.

16. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów uczestnika wypoczynku jest zapoznanie się z
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej i złożenie stosownych pisemnych oświadczeń wynikających z dokumentów wyżej
wymienionych instytucji obowiązujących w okresie zagrożenia epidemicznego COVID – 19.
17. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego, do 12 godzin odbioru
swojego dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów
wskazujących na wystąpienie choroby Covid-19.
18. W przypadku występowania u dziecka choroby przewlekłej rodzice/prawni opiekunowie są
zobowiązani do poinformowania organizatora o tym fakcie na etapie zgłoszenia udziału ich
dziecka w wypoczynku i odnotowanie tego faktu w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku. W przypadku istnienia choroby przewlekłej konieczne jest dostarczenie opinii
lekarza prowadzącego leczenie dziecka o braku przeciwwskazań do udziału w wypoczynku.
19. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów uczestnika wypoczynku jest zaopatrzenie
uczestnika wypoczynku w środki indywidualnej osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu
dziecka na wypoczynku.
20. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę wyjazdową lub przywożące dziecko do obiektu, w
którym odbywa się wypoczynek muszą być zdrowe, nie mogą mieć objawów wskazujących
na infekcję, nie zamieszkują z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, o czym informują
składając podpis pod odpowiednim, pisemnym oświadczeniem.

