REGULAMIN
OBOZU STACJONARNEGO
„Wakacje w mieście z Salve Reginą”.
Postanowienia ogólne
Obóz stacjonarny szachowy w Sandomierzu (zwany dalej Obozem) odbędzie się w terminie 27.0622.07.2022 r. w Zielonym Centrum Kultury zlokalizowanej w Parku Piszczele
2. Organizatorem Obozu jest Klub Szachowy Salve Regina z Sandomierza.
3. W obozie mogą uczestniczyć osoby małoletnie, które ukończyły siedem1 lat za zgodą prawnych
opiekunów oraz osoby pełnoletnie (zwane dalej Uczestnikami).
4. Warunkiem udziału Uczestnika w Obozie jest dostarczenie Organizatorowi Obozu najpóźniej na 3 dni
przed rozpoczęciem obozu wypełnionej zgodnie z wiedzą przez prawnych opiekunów karty uczestnictwa i
podpisanego przez prawnych opiekunów obozu regulaminu Obozu szachowego. Organizator Obozu ma
prawo nie dopuścić do udziału w Obozie Uczestników, co do których nie zostaną spełnione powyższe
wymagania.
5. W ramach udziału w Obozie Uczestnikowi będzie zapewnione: wszelkie niezbędne materiały, pomoce
dydaktyczne i możliwość korzystania z wszelkiego sprzętu i urządzeń niezbędnych do zrealizowania
Programu Pracy Obozu, ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do sumy: 8.000 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych).
6. Prawni opiekunowie Uczestników małoletnich są obowiązani do właściwego (ilościowego i jakościowego),
stosownego do możliwych warunków atmosferycznych i planowanego Programu Pracy Obozu,
wyposażenia Uczestników w odzież i obuwie, a także preparaty chroniące przed szkodliwym działaniem
promieni słonecznych oraz preparaty przeciw insektom. W razie braku odpowiedniej odzieży lub obuwia, a
także niezastosowania preparatu chroniącego przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych na
odkryte części ciała w słoneczne dni, Uczestnicy mogą nie zostać dopuszczeni do brania udziału w
zajęciach organizowanych w czasie trwania Obozu.
7. Obóz lub zajęcia przewidziane Programem Pracy Obozu mogą zostać w każdym czasie odwołane w
całości lub w części, jeżeli warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych lub
innych instytucji bądź inne nieprzewidziane, niezależne od Organizatora i niemożliwe do przezwyciężenia
okoliczności uniemożliwią jego zgodne z prawem zorganizowanie lub odbywanie albo dotarcie na Obóz.
8. O wszelkich zmianach w regulaminie lub Programie Pracy Obozu Organizator będzie informował
Uczestników oraz prawnych opiekunów Uczestników małoletnich niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian.
9. Organizator, kierownik wypoczynku, ani żaden z wychowawców nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu
nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych udziałem przez
Uczestnika w zajęciach sportowych, na udział w których nie pozwalał Uczestnikowi stan zdrowia, jeżeli
osoby podpisujące Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika zataiły informacje o wadach wrodzonych, przebytych
chorobach, urazach, przeciwwskazaniach do uprawiania sportów lub prowadzonym leczeniu Uczestnika.
10. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego ma obowiązek dostarczenia Uczestnika na miejsce Obóz.
11. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego ma obowiązek odebrać Uczestnika z miejsca organizacji Obozu
o ustalonej godzinie pod rygorem podjęcia przez kierownika wypoczynku działań przewidzianych prawem.
12. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego odbierający Uczestnika z Obozu lub po powrocie z Obozu ma
obowiązek okazania na żądanie kierownika wypoczynku lub wychowawcy dowodu tożsamości pod
rygorem odmowy wydania mu Uczestnika i podjęcia przez kierownika wypoczynku działań przewidzianych
prawem.
13. Organizator ma prawo odmówić wydania Uczestnika Obozu, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
Uczestnika Obozu wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków lub gdy osoba ta zachowuje się
agresywnie i nie jest w stanie zapewnić Uczestnikowi Obozu bezpieczeństwa. Organizator ma prawo
wezwać wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru Uczestnika Obozu osobę lub
podjąć działania przewidziane prawem.
1.
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Dopuszcza się udział dzieci młodszych, ale tylko pod opieką rodzica lub opiekuna

14. Za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników odpowiadają finansowo prawni opiekunowie
Uczestników małoletnich albo Uczestnicy. W przypadku niewykrycia sprawcy szkody, Uczestnicy obozu i
prawni opiekunowie Uczestników małoletnich oraz sami Uczestnicy małoletni są zobowiązani udzielić
Organizatorowi, kierownikowi wypoczynku, wychowawcom i wszelkim służbom, w szczególności Policji,
wszelkiej pomocy w celu ustalenia sprawcy szkody pod rygorem wydalenia Uczestnika z Obozu.
15. W przypadku popełnienia przez Uczestnika czynu zabronionego lub naruszenia niniejszego Regulaminu i
niewykrycia sprawcy czynu zabronionego lub naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnicy obozu i
prawni opiekunowie Uczestników małoletnich oraz sami Uczestnicy małoletni są zobowiązani udzielić
Organizatorowi, kierownikowi wypoczynku, wychowawcom i wszelkim służbom, w szczególności Policji,
wszelkiej pomocy w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego lub naruszenia niniejszego Regulaminu
pod rygorem wydalenia Uczestnika z Obozu.
16. Każdy Uczestnik podlegający obowiązkowi szkolnemu jest zobowiązany przez cały okres trwania Obozu
posiadać ważną legitymację szkolną oraz ważny dokument tożsamości.
17. Organizator może odmówić dopuszczenia chętnego do wzięcia udziału w Obozie podając jednocześnie
przyczynę odmowy.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy Uczestników (np. sprzęt elektroniczny,
telefony, tablety, notebooki itp.).
Obowiązki Uczestników Obozu
Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i uczestniczenie we wszystkich punktach Programu
Pracy Obozu przewidzianych dla Uczestnika.
2. Punktualne stawianie się na wszelkie zbiórki oraz posiłki, o ile ze względów niezależnych od Uczestnika
nie będzie to niemożliwe lub utrudnione.
3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów, regulaminów obowiązujących w
obiekcie zakwaterowania, miejscach realizacji programu (m.in. przepisów przeciwpożarowych) z którymi
zostają zapoznani po rozpoczęciu imprezy oraz stosowania się do wytyczny sanitarno-epidemiologicznych
związanych z COVID-19 (Regulamin obozu COVID-19 – Załącznik 1)2.
4. Przestrzeganie wszelkich norm społecznych, moralnych, etycznych i zasad współżycia społecznego, w
szczególności kulturalne i grzeczne zachowanie się w stosunku do kadry i innych Uczestników Obozu
oraz osób trzecich, zwłaszcza wykonujących jakiekolwiek zadania w Obiekcie lub na terenie przyległym i
okolicznych mieszkańców.
5. Niezwłoczne wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem oraz Programem
Pracy Obozu poleceń kierownika wypoczynku, wychowawców lub przedstawicieli Organizatora.
6. Stosowanie się do wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń kadry oraz wszelkich innych
przepisów prawa i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie, w
szczególności regulaminów kąpielisk, regulaminów ochrony przeciwpożarowej, regulaminów korzystania z
miejsc, w których w trakcie trwania Obozu Uczestnik będzie przebywał.
7. Utrzymywanie porządku i ładu w pomieszczeniach sanitarnych, jadalniach i innych pomieszczeniach w
Obiekcie i na przyległym terenie oraz dbałość o powierzone lub udostępnione mienie i wyposażenie we
wszystkich miejscach prowadzenia zajęć, spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego oraz wszelkich
innych miejscach, w których Uczestnik będzie przebywał w trakcie trwania Obozu.
8. Dbanie o higienę osobistą.
9. Dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników oraz natychmiastowe informowanie kadry
lub osób pełnoletnich o dostrzeżonych zagrożeniach dla życia lub zdrowia swojego lub jakichkolwiek
innych osób, a także zwierząt i zagrożeniach dla środowiska naturalnego.
10. Niezwłoczne powiadamianie wychowawcy, kierownika wypoczynku lub osoby prowadzącej zajęcia o złym
samopoczuciu, złym stanie psychicznym, kontuzji, urazie oraz wszelkich innych dolegliwościach
zdrowotnych swoich oraz innych Uczestników.
11. Dbanie o własne mienie i w razie potrzeby oddanie go na przechowanie w miejscu wskazanym przez
kierownika wypoczynku lub wychowawcę, jeżeli takie miejsce zostanie wyznaczone przez kierownika
wypoczynku lub wychowawcę.
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Załącznik 1 obowiązywać będzie w momencie ogłoszenia stosownego komunikatu przez Organizatora

Prawa Uczestników Obozu
1.
2.

3.

Zgłaszanie wychowawcy lub kierownikowi wypoczynku wniosków dotyczących organizacji i Programu
Pracy Obozu.
Korzystanie z sali zajęć i urządzeń do ćwiczeń, zabaw i rekreacji znajdujących się w Obiekcie lub na
przyległym terenie, lecz jedynie w określonych godzinach, za zgodą i w obecności wychowawcy lub
kierownika wypoczynku.
Korzystanie z basenu, lecz jedynie w określonych godzinach, za zgodą wychowawcy lub kierownika
wypoczynku i w obecności ratownika oraz w obecności wychowawcy lub kierownika wypoczynku.
Postanowienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa na Obozie

1.
2.
3.
4.
5.

Zakaz samowolnego rozpalania ognisk.
Zakaz samowolnego korzystania z kąpieliska.
Zakaz samowolnego opuszczania terenu Obozu.
Zakaz samowolnego oddalania się od grupy w czasie wyjść i wycieczek poza teren Obiektu.
Zakaz samowolnego korzystania z sali zajęć i urządzeń do ćwiczeń, zabaw i rekreacji znajdujących się w
Obiekcie lub na przyległym terenie.
6. Zakaz: spożywania i posiadania alkoholu, palenia i posiadania papierosów, przyjmowania i posiadania
narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu, zażywania i posiadania leków innych niż
niezbędne do kontynuowania leczenia, o ile w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika wpisano konieczność
przyjmowania określonych leków.
7. Zakaz używania wulgarnego słownictwa.
8. Zakaz nadmiernie hałaśliwego zachowania się.
9. Zakaz psychicznego i fizycznego znęcania się i dręczenia innych Uczestników, kadry i osób spoza Obozu,
a także organizowania zabaw lub żartów stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego,
innych osób lub zwierząt albo dla środowiska naturalnego, a także dla mienia innych osób.
10. Zakaz zmuszania jakiejkolwiek osoby do poddana się jakimkolwiek czynom lub czynnościom lub
wykonania jakichkolwiek czynów lub czynności wbrew woli tej osoby.
11. Naruszenie któregokolwiek z powyższych zakazów lub nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych
obowiązków może skutkować, stosownie do stopnia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu,
zastosowaniem jednej z następujących sankcji:
 upomnieniem,
 naganą z powiadomieniem prawnych opiekunów,
 pozbawieniem możliwości brania udziału we wszystkich lub niektórych zorganizowanych w czasie
trwania Obozu formach spędzania czasu wolnego,
 wydaleniem z Obozu.
12. Korzystanie przez Uczestników z telefonów komórkowych dozwolone jest tylko w godzinach 12.20-12.45.
Poza wymienionymi w zdaniu poprzednim godzinami Uczestnicy mają obowiązek wyłączenia telefonu
komórkowego. Naruszenie tego nakazu może skutkować zastosowaniem jednaj sankcji, określonych w
punkcie 11 niniejszego regulaminu.

Data i podpis Uczestnika
……………………………..

Data i podpisy prawnych opiekunów
…………………………

Załącznik 1
REGULAMIN COVID - 19 PODCZAS OBOZU
„Wakacje w mieście z Salve Reginą”.
Nic się nie przejmuj, bo regulamin ten wprowadza się tylko na czas zaostrzenia się epidemii, która
pewnie niedługo się skończy. Stosowny komunikat zostanie podany przez Organizatora do
wiadomości uczestników obozu.
1. Zadbaj, aby podczas obozu mieć na wyposażeniu osłonę ust i nosa oraz indywidualny środek
odkażający (w trakcie podroży dzieci powinny mieć maseczki/osłonę twarzy wyłącznie na czas
postoju).
2. Użyj maseczki wówczas, gdy będą tego wymagać obowiązujące aktualnie przepisy. Instruktor
poinformuje Cię o tym kiedy będzie to konieczne.
3. Podczas kichania lub kaszlu zasłaniaj usta i nos łokciem.
4. Zachowuj dystans 2 m jeżeli tylko jest to możliwe.
5. Unikaj dotykania rękami twarzy.
6. Jak najczęściej myj lub dezynfekuj ręce.
7. Dezynfekuj ręce przed każdym wejściem do obiektu, na stołówkę, do świetlicy, na kort lub boisko
sportowe, salę gimnastyczną, plac zabaw, przed zajęciami (np. integracyjnymi), itp.
8. Dezynfekuj ręce przed korzystaniem ze sprzętu sportowego – szachów, piłek, rakiet,

rakietek do

badmintona lub tenisa stołowego, itp.
9. Wytrzymaj dzielnie cały obóz, bo rodzice nie mogą Cię odwiedzić.
10. Wykaż się cierpliwością, bo ograniczone będą wyjścia w miejsca publiczne, np. do sklepu.
11. Zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników obozu.

