XXVI- lat działalności

REGULAMIN
DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU/OBOZU WINDSURFINGOWEGO I KITE
- uczniów szkół: podstawowej, gimnazjum, średniej .
1.

Program wyjazdu, w tym uczestnictwo w szkoleniach według zgłoszenia i potwierdzenia organizatora, jest
obowiązkowy. Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń kierownika obozu i instruktorów
prowadzących zajęcia od czasu zgłoszenia się na zbiórkę do rozwiązania wyjazdu.

2.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania norm kulturowych i obyczajowych kraju, na terenie, którego
znajdują się oraz powszechnie uznanych i akceptowanych zasad/norm współżycia społecznego.

3.

Obowiązuje także przestrzeganie regulaminu ośrodka/hotelu/domu, w którym uczestnicy są zakwaterowani.

4.

Obowiązuje przestrzeganie porządku dnia, punktualność na zbiórkach, oraz aktywne uczestnictwo w
przewidzianych zajęciach.

5.

Przygotowanie sprzętu do zajęć spoczywa na uczestnikach. Instruktorzy w tej sprawie spełniają rolę
doradców i konsultantów.

6. W czasie zajęć, głównie ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są szczególnie starannie
stosować się do zaleceń i poleceń instruktorów.
7. Uczestników obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas zajęć i w czasie wolnym.
Wszelkie wyjazdy, wyjścia i indywidualne przerwy w zajęciach należy zgłaszać i uzgadniać ze swoim
instruktorem.
8. Na obozie uczestników obowiązuje zakaz przywożenia, zakupu, przechowywania oraz
palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania innych środków odurzających.
9. Szkody powstałe w wyniku normalnej eksploatacji sprzętu i urządzeń hotelowych, należy niezwłocznie
zgłosić w recepcji i kierownikowi grupy.
10. Za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, finansowo odpowiadają uczestnicy
(pełnoletni) lub ich rodzice.
11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnik może zostać wykluczony ze szkolenia
i odesłany do domu na własny koszt, bez możliwości zwrotu części opłaty za niewykorzystane świadczenia.
12. Zakres ubezpieczenia, które dotyczy wyjazdu, nie obejmuje:
a) wypadków, podczas których uczestnik przebywał pod wpływem alkoholu, narkotyków
i środków odurzających nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale
stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
b) wypadków wynikających z łamania prawa (wykroczenia o charakterze karnym np. bójki, niszczenie
mienia),
c) wypadków wynikających z nie respektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa.

