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REGULAMIN 
STACJONARNYCH WAKACJI KAMPINOSPORT

Regulamin określa zasady organizacji zajęć rekreacyjnych dla dzieci oraz zasady korzystania z 
przygotowanej przez Klub KampinoSport (Organizator) oferty zajęć w zakresie organizacji 
Stacjonarnych Wakacji (SW). 

1. Uczestnik Stacjonarnych Wakacji ma prawo:
1. Do udziału we wszystkich zajęciach organizowanych podczas SW.
2. Zwracania się ze wszystkimi problemami do kadry prowadzącej.
3. Do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
4. Rozwijania umiejętności tenisowych i sportowych, korzystania ze wszystkich 

udostępnionych atrakcji podczas trwania Stacjonarnych Wakacji.

2. Uczestnik Stacjonarnych Wakacji ma obowiązek:
1. Przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń kadry prowadzącej zajęcia.
2. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
3. Nie opuszczać terenu klubu bez wiedzy i zgody wychowawców.
4. Dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie SW.
5. Mieć szacunek do kolegów, trenerów, instruktorów i innych osób.
6. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zasad higieny osobistej.
7. Informowania Organizatora / Trenerów o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
8. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody

wyrządzone przez niego podczas pobytu na Stacjonarne Wakacje.
9. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania rzeczy  wymienionych w zgłoszeniu (każdego 

dnia).  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i zniszczenie rzeczy 

uczestników. 
Nie zaleca się przynoszenia wartościowych przedmiotów!

4. W przypadku spożywania przez dziecko diety indywidualnej, Organizator umożliwi rodzicom
przynoszenie przez nich żywności dla dziecka. W takim przypadku rodzic w pełni odpowiada
za higieniczne warunki przygotowania i przechowywania pożywienia – odpowiednie do 
rodzaju przyniesionej żywności i zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 
spożywczych (Dz.Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 13, t. 34, str. 319).

5. Podczas Stacjonarnych Wakacji obowiązuje zakaz zakupu, posiadania, picia alkoholu, 
palenia tytoniu, zażywania środków odurzających. W przypadku poważnego naruszenia 
regulaminu Stacjonarnych Wakacji powiadomieni będą rodzice lub opiekunowie uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników. W takiej sytuacji nie 
przysługuje zwrot kosztów udziału w Stacjonarnych Wakacji.

6. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby 

uczestników w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu przed rozpoczęciem lub w 
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trakcie trwania Stacjonarnych Wakacji.
9. Ze Stacjonarnych Wakacji dziecko odebrać mogą rodzice i prawni opiekunowie. W każdym 

innymprzypadku wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna. Rodzice lub 
opiekunowie Uczestnika zobowiązani są do odebrania Uczestnika najpóźniej do godz.17:15.

10. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na Stacjonarne Wakacje.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe w skutek nieszczęśliwego 

wypadku, powstałe w czasie zajęć na terenie Organizatora.
12. KampinoSport Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do produkcji filmów wideo, fotografii, 

nagrań audio i/lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie, materiałów związanych ze 
Stacjonarnymi Wakacjami, które mogą zawierać wizerunek dziecka, w tym imię i głos, jak 
również utrwalanie przebiegu Stacjonarnych Wakacji.
1. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na użycie imienia, wizerunku i głosu uczestnika na

wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia i nie będą mieli 
jakichkolwiek roszczeń z tym związanych do KampinoSport Sp. z o.o.

2. Zgoda powyższa nie może zostać cofnięta w trakcie lub po zakończeniu Wakacji 
Stacjonarnych. Wszystkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych należą do 
KampinoSport Sp. z o.o., a wyłączne prawo do korzystania z nich (a w szczególności 
prawo do rozpowszechniania na dowolnych rodzajach nośników, umieszczania w 
Internecie, kopiowania, itp.) posiada KampinoSport Sp. z o.o.

Akceptuję regulamin.

.……………………….........................................
Data i podpis Rodziców / Opiekunów
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