
REGULAMIN UDZIAŁU W LETNIM OBOZIE TAEKWON-DO W LEPTOKARII (GRECJA)

1. Organizatorem  Zimowego  Obozu  Taekwon-do  jest  stowarzyszenie  Krakowskie  Centrum  Taekwon-do,  z
siedzibą w Krakowie przy ul. Bujaka 15, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000053532. Obóz
stanowi odpłatną działalność statutową organizatora i zostanie zgłoszony w bezie wypoczynku MEN.

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest 
• niezwłoczne zgłoszenie uczestnika za pośrednictwem instruktora lub infolinii;
• wpłacenie zadatku w wysokości 600 zł w terminie do 31.03.2018;
• opłacenie pozostałej kwoty 1 390 zł w terminie do 15.06.2018;
• przekazanie prawidłowo wypełnionej karty obozowej w terminie do 15.06.2018.

3. W przypadku  barku  wolnych  miejsc  organizator  poinformuje  o  tym  fakcie  uczestnika  i  dokona  zwrotu
zapłaconego zadatku lub całej opłaty.

4. W przypadku rezygnacji uczestnika zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji po 15.06.2018
Nnie  ma  możliwości  zwrotu  opłaty.  W  szczególnych  przypadkach  istnieje  możliwość  wpisania  innego
uczestnika w miejsce uprzednio zgłoszonego, za którego uiszczono zapłatę.

5. Organizator zapewnia dojazd klimatyzowanym autokarem, zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie),
ubezpieczenie KL i NNW, opiekę wychowawców i instruktorów sportu, program obozu oparty na aktywnym
wypoczynku. W przypadkach niezależnych od organizatora szczegółowy plan obozu przedstawiony w ulotce
może ulec modyfikacji.

6. Organizator i wychowawcy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie powierzonych im niepełnoletnich.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie.

8. Uczestnik obozu korzysta i czynnie uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez kierownictwo
i  stosuje  się  do  regulaminu obozu,  regulaminu obiektu  i  innych regulaminów obiektów (kąpielisko,  park
rozrywki, muzeum itp.), na których odbywać się będą zajęcia.

9. Spożywanie  alkoholu,  narkotyków  lub  przebywanie  pod  ich  wpływem,  palenie  tytoniu  oraz
niepodporządkowanie się zaleceniom wychowawców wiąże się z karnym opuszczeniem obozu bez zwrotu
kosztów.

10. Uczestnik  i  rodzice  (opiekunowie)  ponoszą  materialną  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  z  winy
uczestnika.

11. Uczestnik i  rodzice (opiekunowie)  wyrażają zgodę na udział  w zajęciach sportowych oraz na korzystanie
basenu.

12. W razie konieczności rodzice lub opiekunowie nieletniego uczestnika zgodę na podawanie przez pielęgniarkę
lub wychowawców leków objawowych lub leków przepisanych przez lekarza.

13. W sytuacji  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  nieletniego  uczestnika  rodzice  upoważniają   wychowawcę  lub
kierownika  obozu  do  podejmowania  decyzji  w  sprawie  podjęcia  leczenia  szpitalnego,  zabiegów
diagnostycznych i operacji.


