
 

 

REGULAMIN OBOZÓW WCSG 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Obozów Akrobatycznych jest Fundacja Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych z 
siedzibą przy al. gen. Józefa Hallera 186/9, 53-203 we Wrocławiu zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Wrocław 
Fabryczna we Wrocławiu w IV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000631596, reprezentowana przez osoby do tego upoważnione.  

2. Zgłoszenie Uczestnika na obóz jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  

 

§2 ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w przeprowadzeniu programu OBOZU, zgodnie z 
zaprezentowaną ofertą oraz statutem Fundacji.  

2. Ma obowiązek zadbać o odpowiednie warunki noclegowe, prawidłową dietę oraz nieograniczony dostęp do 
wody pitnej dla uczestników.  

3. Nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za telefony 
komórkowe i pozostałe rzeczy wartościowe, które nie zostały oddane w przechowanie wychowawcy.  

4. Nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które powstały wskutek działania przyczyn 
od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe.  

5. Nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności Uczestnika.  
6. Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora/Uczestnika.  

 

§3 ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania Uczestnika z Regulaminem przed rozpoczęciem obozu.  

2. Oświadczają, że stan zdrowia Uczestnika jest im znany i nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w obozie sportowym.  

3. Mają obowiązek wypełnienia Karty Kwalifikacyjnej i Oświadczenia Rodzica oraz dostarczenia ich najpóźniej 10 
dni przed rozpoczęciem się wypoczynku (w formie skanu należy je przesłać na adres: zapisy@wcsg.pl)  

4. Ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z winy Uczestnika zgłoszonego przez niego i 
biorącego udział w obozie, zobowiązując się jednocześnie do ich naprawienia bądź pokrycia finansowego w 
całości.  

5. Są jedynymi upoważnionymi osobami do odbioru Uczestnika z obozu. Zgoda na odebranie przez inną osobę 
powinna zostać złożona na piśmie i dostarczona do Kierownika obozu wraz z numerem dowodu osobistego 
osoby upoważnionej.  

 

§4 ODPOWIEDZIALNOŚCI I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

1. UCZESTNIK MA PRAWO DO:  

1. Pełnego wykorzystania programu obozu, wnoszenia do niego propozycji zmian,  
2. Poszanowania swoich poglądów i przekonań,  
3. Uzyskania pomocy w każdej sprawie ze strony Kadry Obozu i ośrodka,  
4. Kontaktu telefonicznego z Rodzicami/Opiekunami prawnymi lub innymi osobami  w wyznaczonych porach 

(telefony będą zbierane i wydawane tylko w godzinach poobiednich przez Wychowawców).  



 

 

2. UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK:  

1. Stosować się do poleceń kierownika i wychowawców,  
2. Udziału we wszystkich zajęciach programowych. Ewentualna nieobecność na treningu lub  innych zajęciach 

dopuszczalna jest tylko za zgodą trenera lub wychowawcy,  
3. Informować wychowawcę o wszelkich niedyspozycji, chorobie lub złym samopoczuciu,  

4. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 2200 – 700 oraz przebywać w tym czasie w swoich pokojach, 
5. Przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka/sali gimnastycznej oraz przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa 

m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,  
6. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć (ZACHĘCAMY DO WYPOSAŻENIA 

UCZESTNIKÓW W ZEGARKI),  
7. Posiadać dokument upoważniający do przekroczenia granicy państwa, jeśli program zakłada wycieczki 

zagraniczne,  
8. Dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,  
9. Odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,  
10. Dbać o higienę i schludny wygląd.  

3. UCZESTNIKOM OBOZU ZABRANIA SIĘ: 

1. Samowolnego oddalania się z ośrodka lub innych miejsc zajęć,  
2. Picia alkoholu i palenia tytoniu oraz przyjmowania środków odurzających. Zabronione jest posiadanie wyżej 

wymienionych substancji,  
3. Posiadania i zażywania samodzielnie leków – wszystkie należy przekazać Wychowawcy najpóźniej w pierwszym 

dniu obozu, a leki stałe zażywać w jego obecności.  
4. Używania wulgarnego słownictwa, stosowania przemocy psychicznej i fizycznej wobec innych uczestników,  
5. Przebywania w innych pokojach pomiędzy godziną 22:00 a 7:00,  
6. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.  
7. W razie nieprzestrzegania Regulaminu Obozu obowiązuje nagana udzielona przez Trenera, Wychowawcę bądź 

Kierownika Obozu.  
8. Poważne lub powtarzające się naruszenie regulaminu może spowodować wykluczenie danej osoby z obozu 

na koszt własny (rodzice lub prawni Opiekunowie zobowiązani będą do osobistego odbioru Uczestnika 
obozu w ciągu 48 godzin).  

 

§5 ZASADY PŁATNOŚCI 

1. Płatności za obóz odbywają się zgodnie z harmonogram podanym na stronie internetowej.  
2. Zapłata powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Wrocławskiego Centrum Sportów 

Gimnastycznych: 54 1140 2004 0000 3102 7652 9561  
3. Zadatek, płatny na 3 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, nie podlega zwrotowi.  
4. Częściowy zwrot wpłaty (pomniejszony o zadatek) jest możliwa tylko i wyłącznie w razie uzasadnionego 

przypadku rezygnacji z obozu, np. pogorszenie zdrowia uniemożliwiającego udział w obozie i nie później niż na 
30 dni przed dniem rozpoczęcia się wypoczynku. Po tym terminie zwrot lub zniżka wynikająca z 
wcześniejszego odebrania Uczestnika z obozu nie jest możliwa. 

5. Rodzic/Opiekun Prawny uczestnika w razie rezygnacji z obozu może przekazać prawa do uczestnictwa w obozie 
osobie trzeciej informując pismem lub mailem o tym fakcie Organizatora. Osoba trzecia nabiera praw do 
przejęcia uczestnictwa po podpisaniu umowy z Organizatorem.  

6. Organizator poleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego gwarantującego zwrot kosztów w 
sytuacji rezygnacji po terminie wskazanym w punkcie 4. 

 

 



 

 

§6 Zasady obowiązujące w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

1. Każdy Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych i zaleceń oraz decyzji Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)a także obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawnych, mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

2. Podczas pobytu no obozie każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń, uwag, nakazów i 
ostrzeżeń dotyczących zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem wirusem 
SARS-CoV-2 wydawanych przez kadrę obozu i pracowników ośrodka.  

3. Rodzic/ Opiekun wyraża zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała u uczestnika obozu.  
4. W przypadku złego samopoczucia/ gorączki/ duszności Rodzic/ Opiekun mam obowiązek odebrać dziecko w 

przeciągu 12 godzin od otrzymania informacji od kierownika obozu o złym stanie zdrowia Uczestnika.  
5. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w obozie, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych 

kosztów.  
6. W przypadku odgórnego odwołania wypoczynku, Organizator zobowiązuje się do zwrotu wszystkich 

poniesionych kosztów ze strony rodzica. 

 

 


