REGULAMIN OBOZU PIŁKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO SOCCER
COLLEGE ŚLĄSK ŁUBNIANY 9.07.2017 – 16.07.2017 W POKRZYWNEJ
1. Wszyscy uczestnicy obozu sportowego zobowiązani są wykonywania
poleceń trenerów i opiekunów
2. Uczestnikowi nie wolno samodzielnie oddalać się od grupy oraz terenu
ośrodka bez wiedzy i zgody opiekuna
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
- przestrzegać regulaminu obozu ośrodka,
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
- odnosić się z szacunkiem do kolegów, opiekunów i innych osób,
- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,
- informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu, dbać o
higienę i schludny wygląd.
4. W miejscu zamieszkania należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów
ośrodka „Sudety” w Pokrzywnej
5. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu.
6. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
7. Każdy uczestnik obozu powinien być wyposażony w odpowiedni strój i
ekwipunek.
8. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem (podpis rodzica, lub
opiekuna prawnego) fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się
przestrzegać zawartych w nich zasad.
9. Odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez uczestnika
obozu
podczas
podróży
lub
pobytu
na
obozie
ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni.
10.Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za
kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych nie
zdeponowanych u opiekunów tj; pieniądze, aparaty fotograficzne,
odtwarzacze MP3, MP4, konsole do gier.
11.Dzieci nie zabierają na obóz telefonów komórkowych, kontakt z dzieckiem
tylko za pośrednictwem trenera danej grupy.
12. Żaden uczestnik nie może posiadać prywatnej piłki, oprócz sprzętu ze
szkółki Soccer College, którym będziemy trenować na obozie.

13. W trakcie trwania obozu sportowego będzie obowiązywał zakaz
spożywania słodyczy oraz słodkich napoi gazowanych. W dniu przyjazdu
na obóz opiekunowie dokonują przeglądu prowiantu i zdeponują
ewentualne słodycze. Wszystkie zostaną zwrócone rodzicom w dniu
powrotu.
14. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu,
posiadania tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków
odurzających organizator po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna
może poddać uczestnika badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.
W przypadku naruszenia 14 punktu regulaminu obozu uczestnik może
zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu
rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim
przypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko
w ciągu 24godzin. W przypadku nieodebrania skreślonego z listy
uczestnika organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod
opiekę Policji. Z tytułu wcześniejszego odbioru dziecka na skutek
okoliczności o których mowa wyżej organizator nie zwraca pieniędzy za nie
wykorzystane dni obozu.
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