OŚWIADCZENIE
uczestnika placówki wypoczynku pełnoletniego
w przypadku niepełnoletności prawnego opiekuna
(dot. obozu w terminie 11-21.08.2021 w Darłówku) ASZT Wesołek
1. Syn (córka) będzie przestrzegał(a) Regulaminu Uczestnika.
2. Zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za umyślnie wyrządzone
szkody przez moje dziecko.
3. W przypadku naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja o:
a) upomnieniem lub naganą wychowawcy grupy
b) upomnieniem lub nagana kierownika obozu
c) poinformowaniem rodziców o nagannym zachowaniu
d) wydaleniem uczestnika z obozu, bez zwrotu kosztów niewykorzystanych
świadczeń i na koszt prawnych opiekunów
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA– OBOZU SPORTOWEGO
Do obowiązków każdego uczestnika kolonii letnich/obozów młodzieżowych należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w życiu kolonii lub obozu, brać udział we wszystkich zajęciach
przewidzianych w planie dnia.
2. W kontaktach z ludźmi, szczególnie z koleżankami i kolegami być uprzejmym i
uczynnym.
3. Być dobrą koleżanka lub kolegą w zabawie i rozrywce, w czasie zajęć sportowych,
opiekować się młodszymi, służyć im pomocą i radą.
4. Wykonywać skrupulatnie wszystkie polecenia kierownika, wychowawców i trenerów.
5. Brać czynny udział w pracach samorządu obozu
6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek.
7. W czasie wycieczek i zajęć sportowych bezwzględnie podporządkować się poleceniom
prowadzącego zajęcia.
8. Nie oddalać się poza obręb placówki bez zezwolenia wychowawcy i podpisanej zgody
rodziców(opiekunów)
9. Chronić dobro własne i cudze, dbać o jego jakość-ewentualnie koszty uszkodzeń lub
zniszczeć pokryć przed opuszczeniem placówki.
10. Zdeponować pieniądze i rzeczy wartościowe u wychowawcy grupy.
11. Nie palić tytoniu i nie spożywać alkoholu. Nie zażywać narkotyków i środków
odurzających oraz pobudzających.
12. Stosować się do zaleceń sanitarnych w związku z sytuacją Cowid.
Pozostałe regulacje.
1. Za zagubione pozostawione rzeczy osobiste organizator wypoczynku nie ponosi
odpowiedzialności
2. W przypadku choroby organizator wypoczynku zakupuje leki i na podstawie paragonu
rodzic dokonuje zwrotu kosztu po zakończeniu obozu.

Podpisy:
Uczestnika ………………………
Prawnych opiekunów
………………………………….
(podpis matki, ojca lub opiekuna)

