Regulamin obozu sportowego odbywającego się w dniach 02-08.02.2018r.
w Pokrzywnej dla zawodników MKS MOSiR Opole
……………………………………………………………………….
Imię i nazwisko uczestnika obozu

1. Uczestnik obozu musi:
- przestrzegać regulaminu, obowiązującego w miejscu zakwaterowania oraz obiektów
z których będzie korzystać (boisko sportowe, basen, strzeżone kąpielisko nad morzem, itp.)
- przestrzegać wcześniej ustalonych zasad poruszania się w miejscu oraz poza miejscem
zakwaterowania.
- być posłuszny i dokładnie wykonywać polecenia, opiekunów, trenerów i kierownika obozu,
- zachowywać ostrożność w każdej sytuacji i nie stwarzać swoim zachowaniem zagrożenia
dla siebie i innych,
- przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w innych
miejscach, w których może zagrozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo;
- o wszelkich problemach zdrowotnych, kontuzjach, sytuacjach konfliktowych i
ewentualnych wypadkach poinformować natychmiast opiekunów.
- punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia sportowe.
- przestrzegać „ciszy nocnej” ustalonej przez wychowawców.
- dbać o czystość i porządek w miejscu zakwaterowania.
- wpłacić koszty zakwaterowania i wyżywienia na obozie w wysokości 630 zł
- w razie opuszczenia obozu przed jego zakończeniem koszty zakwaterowania i wyżywienia nie
podlegają zwrotowi.
2. Uczestnikowi obozu sportowego nie wolno:
- oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna,
- kategorycznie zabrania się opuszczania miejsca zakwaterowania przez uczestników obozu,
- używania telefonów komórkowych oraz konsoli do gier podczas ciszy nocnej,
- podczas pobytu na plaży samodzielnie oddalać się od grupy,
- zakaz samodzielnych kąpieli morskich.
3. W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu stosuje się następujące kary:
- Upomnienie ustne.
- Telefoniczne powiadomienie rodziców.
- Opuszczenie obozu sportowego przed terminem jego zakończenia.
4. Przewiduje się następujące nagrody: za aktywność, zachowanie na obozie sportowym,
przestrzeganie regulaminu :
- Pochwałę ustną na zbiórce przy uczestnikach obozu sportowego oraz informacja dla rodziców.
5. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości:
- legitymacji szkolnej
- ważnej karty badań lekarskich
Na obozie ze względu na specyfikację, rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze należy
przekazać do depozytu wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże
i zniszczenie rzeczy, które nie zostały przekazane do depozytu.
Wszystkich uczestników obozu sportowego obowiązuje znajomość powyższego regulaminu
i podporządkowanie się jego ustaleniom.
…………………………………..
(podpis dziecka)

…………………………………..
(podpis rodziców)

Opole, dnia…………………..
OŚWIADCZENIE
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię, nazwisko)
………………………………………..……………………………………….ur. …………......................
w zajęciach na otwartym, krytym basenie w ramach obozu sportowego MKS MOSiR Opole w Pokrzywnej.
Jednocześnie oświadczam, że syn posiada umiejętności pływackie uprawniające go do korzystania z
pływalni .
Niezbędne wyposażenie:
1.

Strój do pływania, czepek, klapki, ręcznik, olejek do opalania z dużym filtrem.

…………….……………………………….
podpis rodziców/opiekunów

Opole, dnia…………………………
……………………………………………………
Imię i Nazwisko rodzica
ZGODA NA PODAWANIE LEKÓW/UDZIELENIE POMOCY MEDYCZNEJ
W STANACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU I ZDROWIU

Wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku ……………………………………………………..
leków: (przeciwbólowych, przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych i rozkurczowych) w doraźnych
przypadkach podczas pobytu na obozie sportowym w Pokrzywnej. Proszę podać – wymienić ewentualne
uczulenia na grupy leków.
……………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udzielenie mojemu dziecku …………………………………………………………..
pomocy medycznej w stanach zagrażających życiu i zdrowiu.

…………….……………………………….
podpis rodziców/opiekunów

