
 

 
 REGULAMIN UCZESTNIKA  WYPOCZYNKU  

(OBOZU JĘZYKOWEGO TEACHING ENGLISH IN POLAND SIENNICA 2015) 
 
1. Organizatorów wypoczynku umieszczono w nagłówku regulaminu. 
2. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.  
3. Warunkiem uczestnictwa w wypoczynku jest złożenie „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku1” oraz pokrycie 
kosztów zajęć, zgodnie z terminami podanymi w karcie.2  

4. Każdy uczestnik jest przypisany do swojej grupy .  
5. Organizatorzy wypoczynku zapewnia opiekunów z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.  
6. Organizatorzy wypoczynku zobowiązuje się do zapewnienia:  
realizacji zajęć zgodnych z programem,  
materiałów do zajęć,  
natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika zajęć o zaistniałych wypadkach, urazach, 
problemach wychowawczych,  
infrastruktury do realizacji programu zajęć z zachowaniem zasad BHP i ppoż. oraz zapewnieniu podstawowej opieki 
medycznej.  
7. Uczestnik wypoczynku ma OBOWIĄZEK:  
uczestniczenia w zajęciach programowych,  
punktualnego stawiania się na zajęcia,  

przestrzegania zasad bezpieczeństwa (m. in. dot. kąpieli, ruchu drogowego), a w razie spostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowania o tym opiekuna,  
natychmiastowym informowaniu opiekunów o złym samopoczuciu, chorobie lub ewentualnym wypadku,  
przestrzegania i wykonywania poleceń prowadzącego zajęcia,  
dbać o czystość i porządek oraz mienie w miejscu odbywania się wszystkich zajęć, w tym również w autokarze,  
8. Uczestnik wypoczynku ma PRAWO:  
wpływać na program wypoczynku poprzez zgłaszanie swoich propozycji oraz udział w przygotowywaniu i 
prowadzeniu imprez, zabaw itp.,  
zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekuna,  
do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu zgodnie z programem wypoczynku.  
9. Uczestnikowi wypoczynku nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna.  
10. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów, niewykonywanie poleceń wychowawców, jak również 
nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w 
zajęciach.  
11. W przypadku karnego wykluczenia uczestnika z wypoczynku opłata nie będzie zwracana.  
12. Za wyrządzone szkody, zniszczenia, zdewastowanie mienia placówki, w autokarze i w innych miejscach, w których 
odbywać się będą zajęcia, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.  
13. W razie nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania 
go z placówki.  
14. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka z zajęć u wychowawcy.  
15. Dziecko może odebrać osoba, która została pisemnie upoważniona przez Rodzica w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 
wypoczynku.  
16. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat za dni, w których uczestnik był nieobecny.  
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestników 
wypoczynku w materiałach reklamowych i na stronie internetowej organizatora.  
18. Organizator nie odpowiada za zagubione rzeczy przez uczestników podczas wypoczynku oraz za zniszczenia rzeczy 
należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.  

19. W przypadku nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego  

 


