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 Regulamin i warunki uczestnictwa w obozie w ośrodku 

„Gwarek” w Pięknej Górze  

w terminie 27.06. - 07.07.2020 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
1.Organizatorem obozu jest Smile-Camp Tomasz Zieliński, który reprezentowany jest przez Tomasza 
Zielińskiego. 

2.Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 
zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3.Uczestnik - w obozie mogą brać udział dzieci w wieku 6 – 15 lat. 

4.Uczestnikiem obozu staje się osoba, która dokonała formalności związanych z uczestnictwem, tj. 
wypełniła formularz zgłoszeniowy on – line oraz wpłaciła zaliczkę. 

5.Organizator obozu może dokonać zmian w programie w przypadku zaistnienia okoliczności 
niezależnych od Organizatora, które uniemożliwiają jego realizacje. 

6.Organizator może odwołać obóz na 14 dni przed jego realizacją w przypadku, gdy liczba chętnych 
nie przekroczy 80% oraz z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1.Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny, w tym celu 
należy: 

 wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, dostępny na stronie internetowej smile-camp.pl. 

 dokonać opłaty rezerwacyjnej w ciągu 5 dni od daty przesłania zgłoszenia.  

2.Warunki płatności za obóz: 

 osoby zgłaszające Uczestnika(ów) przed dniem 1.06.2020 

 I rata (za każdą zgłoszoną osobę) – 500 zł 

 II rata  - wpłata do 1.06.2020           – 1570 zł                 

 osoby zgłaszające Uczestnika(ów) po dniu 1.06.2020  

 pełna kwota płatna przy zapisie    – 2070 zł 

 w przypadku rodzeństw - 50 zł rabatu na każde zapisane dziecko. 

 wpłaty dokonywane są gotówką lub na konto bankowe Smile-Camp Tomasz Zieliński: 

NUMER KONTA: 26 1160 2202 0000 0003 7066 9055 Bank Millennium 

W tytule wpisując – miejsce obozu i nazwę wybranego tematu oraz imię i 
nazwisko dziecka np. GWAREK – REKREACJA Staś Miałczyński 

 brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie 

rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego powodu - powoduje wycofanie 
zgłoszenia Uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconej kwoty. 

 informację o rezygnacji z udziału Uczestnika w obozie powinni przekazać 
rodzice/opiekunowie prawni e-mailem na adres biuro@smile-camp.pl . W powyższej sytuacji 
Organizator dokona rozliczenia zgodnie z punktami regulaminu: 

o opłata rezerwacyjna, o której mowa w pkt 1 regulaminu podlega zwrotowi w 100%, 
wówczas gdy rezygnujący Uczestnik wycofa się z wyjazdu do 15.05.2020 lub po tym 
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terminie, wyłącznie w przypadku znalezienia innej osoby, która zapisze się  na jego 
miejsce. 

o w innym przypadku, Uczestnik rezygnując z wyjazdu: 

 w okresie 16 - 31.05.2020 otrzyma zwrot 50% wpłaconej kwoty, 

 w okresie 1 - 15.06.2020 otrzyma zwrot 25% wpłaconej kwoty, 

 po 15.06.2020 nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty. 

 podpisanie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. 

3.Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na każdym z proponowanych obozów tematycznych o 
kolejności zgłoszeń decyduje data wpłaty zaliczki. 
4.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub 
niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator 
zwraca rodzicom/opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat. 

5.Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy Uczestnika świadczeń np. 
skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z 
posiłków lub atrakcji przewidzianych w programie obozu. 

UCZESTNIK oraz RODZIC/OPIEKUN PRAWNY 
       1.Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie 

wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku najpóźniej w dniu wyjazdu na obóz. 

       2.Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich 
ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej 
Uczestnika Wypoczynku. 

       3.Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody i straty 
wyrządzone z winy Uczestnika. 

       4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji 
podanej w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku. 

       5.Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika obozu we własnym zakresie we wskazane 
miejsce zbiórki przed wyjazdem na obóz i po powrocie z  obozu. 

       6.W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów 

obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie 
koszty związane z taką sytuacją ponosi rodzic/opiekun prawny. 

Uczestnik jest zobowiązany do: 

 
       1.Podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom organizatora – opiekunom oraz 

instruktorom. 
       2.Przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa 

na obozie. 
       3.Dbania o mienie własne, innych uczestników obozu oraz o wyposażenie i sprzęt udostępnione do 

wspólnego użytkowania (za umyślne zniszczenia odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie 
prawni). 

       4.Przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się obóz, a 
także stosowania się do zarządzeń kadry. 

       5.Przestrzegania harmonogramu dnia przewidzianego w programie obozu ( ustalone godziny 
rozpoczęcia zajęć, posiłków, pory wstawania oraz ciszy nocnej). 

       6.Czynnego udziału zajęciach, przewidzianych w programie obozu oraz wykonywanie poleceń 
instruktorów oraz opiekunów. 
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       7.Stosowania zasad higieny osobistej, dbania o porządek w pokoju, na terenie ośrodka oraz w 
miejscach wycieczek przewidzianych w programie. 

       8.Informowanie opiekunów o stanie swojego zdrowia, niedyspozycji oraz różnych ograniczeniach 
uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń przed danymi zajęciami. 
9.Zgłaszania opiekunom wszystkich usterek i uszkodzeń. 
10.Przestrzegania sportowego zachowania podczas rywalizacji sportowej oraz zabawie. 
11.Nieopuszczania samowolnie miejsca zajęć oraz terenu obozu bez zgody opiekuna. 

       12.Na obozie obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków 
odurzających lub zastępczych. Nieprzestrzeganie ww. Zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie 
uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt rodziców/opiekunów prawnych. 

Uczestnik ma prawo do: 

       1.Brania czynnego udziału we wszystkich zajęciach oraz imprezach przewidzianych w programie 
obozu. 

       2.Korzystania ze sprzętu, będącego w posiadaniu organizatora oraz w posiadaniu ośrodka 
obozowego, wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna lub instruktora, a także używać go 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.Wyrażania oraz szanowania poglądów swoich oraz innych uczestników. 
4.Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony opiekunów. 

5.Kontaktu telefonicznego z rodzicami w wyznaczonych porach. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika 
obozu na stronach internetowych pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z 
obozem, w którym uczestniczył Uczestnik. 

2.Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich 
treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika 
do przestrzegania zawartych tam zobowiązań. 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie, które 

przyjmuje do wiadomości, rozumiem i akceptuję. 


