
 
 

REGULAMIN 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez FUNDACJĘ POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI 

 

I. Informacje ogólne. 

1. Organizatorem wyjazdu jest FUNDACJA POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI. 

2. Nadrzędnym naszym celem jest zorganizowanie jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach.  

II. Odpowiedzialność uczestnika.  

Aby zapewnić wszystkim zdrowie, bezpieczeństwo i dobrą zabawę, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

niniejszych zasad postępowania: 

1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny w trakcie trwania imprezy, 

2. Jest zobowiązany stosować się do przepisów bezpieczeństwa harmonogramu dnia i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu z którymi zostaje zapoznany 

po rozpoczęciu obozu. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godz. 07.00, 

3. Musi stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów, 

4. Powinien punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Obecność na wszystkich 

zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy zgłosić u wychowawcy lub 

instruktora, 

5. Zobowiązany jest dbać o czystość i porządek oraz o wypożyczony sprzęt i używać zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

6. Musi odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, zachowywać się zgodnie z ogólnie 

przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, 

7. Zobowiązany jest informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu, powinien zgłaszać 

wychowawcy wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie zagrożenia dla zdrowia lub życia, 

8. Powinien dbać o higienę i schludny wygląd, 

9. Spakować się według listy ekwipunku i punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, 

10. Podczas trwania obozu, obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania oraz picia alkoholu, posiadania oraz 

palenia tytoniu, posiadania oraz zażywania środków odurzających, 

11. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców lub instruktorów oddalać się z terenu zakwaterowania i 

miejsca prowadzenia zajęć oraz postoju, 

12. Organizator oraz kadra obozu nie ponoszą odpowiedzialności za skradzione, zniszczone lub zgubione rzeczy 

(w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze muzyki, gry, itp.) oraz pieniądze i 

dokumenty, jeśli w dniu zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez 

wychowawcę. 

13. Na obozie/koloni obowiązuje ograniczenie w korzystaniu z telefonów komórkowych - dzieci będą mogły z 

nich korzystać codziennie po kolacji. Poza tym czasem telefony będą w depozycie u wychowawców. Na 

obozie/koloni dzieci również nie będą korzystać z żadnego sprzętu elektronicznego i cyfrowego typu 

tablety, MP3. Sugerujemy, aby takie urządzenia pozostawić w domu. Ww. sprzęt używany bez zgody 

instruktora lub wychowawcy zostanie skonfiskowany i zwrócony w ostatnim dniu obozu. Za sprzęt 

elektroniczny zabrany na zajęciach kadra obozu nie odpowiada. 

14. Korzystanie z boisk i ze sprzętu sportowego, jest dozwolone tylko pod nadzorem instruktorów i wychowawcy, 

15. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 

niego podczas pobytu na kolonii/obozie (wypożyczony sprzęt). 



 
 

16. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator wypoczynku i 

kierownictwo obozu zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków 

dyscyplinujących takich jak: (1)upomnienie, (2)powiadomienie rodziców, powiadomienie szkoły, (3)skreślenie 

z listy uczestników obozu. Za Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu może nastąpić za poważne 

naruszenie niniejszego regulaminu, a w szczególności podpunktu 10, czy spowodowanie zagrożenia dla 

bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników obozu. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu 

jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba 

odpowiedzialna za uczestnika (rodzic/opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin. W przypadku nie 

odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod 

opiekę Policji, 

17. Przekazywanie dzieci w czasie kolonii pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez rodzica/opiekuna na 

piśmie, 

18. W sprawach bardzo ważnych rodzice/opiekunowie mogą kontaktować z kierownictwem obozu lub 

opiekunem grupy.  

III. Zniżki i promocje: 

1. FIRST MINUTE - zniżka o 100zł na obozy/kolonie letnie i obozy zimowe. Warunkiem skorzystania z promocji 

jest    wpłata zaliczek do dnia obowiązywania promocji: Obozy zimowe – do 31 Października, Obozy letnie – 

do 31 Marca. 

2. STAŁY KLIENT i RODZEŃSTWO: taniej o 50zł. cenimy bardzo naszych stałych klientów, dlatego mamy dla nich 

również specjalny rabat. 

3. Zniżki przysługują wyłącznie w chwili rezerwacji. Zniżek nie można łączyć. Przy naliczaniu rabatów obowiązują 

ceny i promocje aktualne w dniu dokonania rezerwacji. 

 

Regulamin stanowi integralną część UMOWY - ZGŁOSZENIA. Podpisanie UMOWY - ZGŁOSZENIA wiąże się z 

zapoznaniem i akceptacją powyższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka 

(jego zdjęcia) w celu promocji FUNDACJI POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI. 


