
REGULAMIN KOLONII/OBOZU

Organizowanego przez Tadeusza Rzemyk prowadzącego działalności gospodarczą pod firmą „RZEMYK TADEUSZ FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA”,  stałe miejsce  wykonywania  działalności:  ul.  Rynek 6,  42-600 Tarnowskie  Góry  (Biuro Podróży  Rzemyk Travel)  oraz  ul.

Grzegórzecka 4, U/3a, 31-530 Kraków (Biuro Podróży Rzemyk Travel)  NIP: 626-100-47-96, REGON: 272531867, wpisanego do Centralnej

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – nr ewidencyjny: 3855; nr

wpisu do Rejestru: 411

(zwanego dalej „Regulaminem”)

I. Uczestnik kolonii/obozu  ma prawo:

a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych organizowanych na kolonii,

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,

c. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców.

II. Uczestnik kolonii/obozu zobowiązany jest:

a. przestrzegać Regulaminu, a także regulaminów miejsc, w których będzie przebywać (w szczególności regulaminu ośrodka

oraz kąpielisk) oraz stosować się do poleceń wychowawców,

b. zabrać ze sobą  ważną legitymację szkolną,

c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub

lekarza,

d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

e. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,

f. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób,

g. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ruchu drogowego,

h. informować kadrę kolonii  o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,

III. Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

IV.  Na  koloniach  i  obozach   rzeczy  cenne  i  wartościowe,  w  szczególności  tablety,  smartfony,  laptopy,  aparaty

fotograficzne i tym podobne urządzenia oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu.

V. Na koloniach/obozach obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu,  posiadania  i  picia alkoholu,  zakupu,  posiadania  i

palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się

od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy, a także samodzielnie wchodzić do morza, jeziora lub

basenu. Czas i sposób każdorazowej kąpieli ustala wychowawca grupy.

VI. W przypadku poważnego naruszenia reguł kolonii/obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po

wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z kolonii/obozu na koszt rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba

odpowiedzialna  za  uczestnika  powinna  odebrać  dziecko  w  ciągu  48  godz.  do  momentu  wezwania.  W  przypadku

nieodebrania skreślonego z listy uczestnika Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz

(konsulat, policja).

VII. Dziecko lub jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez

dziecko osobom trzecim – na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U.

nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

VIII. Niniejsze warunki stanowią integralną część ogólnych warunków uczestnictwa w imprezie.

   _______________________________                                    _________________________________________
     

 AKCEPTUJĘ WARUNKI REGULAMINU ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU   
  (podpis rodzica/opiekuna) (podpis dziecka)


