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Ul. Stojałowskiego 8/54,  
35-120 Rzeszów,  
NIP: 813-296-02-09 
Tel. 606-141-330                              e-mail: ms@maxisport.com.pl                      www.maxisport.com.pl 

 

REGULAMIN OBOZU / WYPOCZYNKU 
 

I. Organizator 
 

Organizatorem obozu jest: MAXISPORT SZKOŁA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stojałowskiego 8/54, NIP: 813-296-02-09, tel. 606-141-330 

Organizator posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 

Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 254/17 
 

II. Uczestnicy 
 

Uczestnikami obozu sportowego mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat  

(w zależności od programu i charakteru obozu organizator każdorazowo podaje w ofercie 

wiek uczestników). 
 
 

III. Bezpieczeństwo i ochrona 
 

1. Wszyscy uczestnicy obozów, są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł. (w Polsce) oraz KL do 10.000 Euro, NNW do 

2.000, bagaż do 200 Euro podczas imprez zagranicznych. 
2. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do używania sprzętu ochronnego wymaganego 

podczas zajęć (kask chroniący głowę w przypadku jazdy na nartach lub rowerze, 

kamizelki ratunkowej podczas zajęć na sprzęcie pływającym). 

3. Zgłaszający dokonując zgłoszenia poświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań do 

uczestnictwa w obozie sportowym a jego aktualny stan zdrowia pozwala na udział           

w zajęciach określonych w programie obozu. 
 

IV. Prawa uczestnika obozu: 
 

1. Każdy uczestnik ma prawo do pełnego wykorzystania programu obozu. 

2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, 

zgodnie z ich przeznaczeniem ale wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawców – 

instruktorów. 

3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kierownictwa, kadry obozu i ośrodka. 

4. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia prośby o niepublikowane na stronie internetowej 

organizatora oraz na portalach społecznościowych zdjęć i filmów z wizerunkiem 

uczestnika. 
 

V. Obowiązki uczestnika obozu: 
 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do posłuszeństwa wobec całej kadry obozu, 

kulturalnego zachowania wobec instruktorów, kolegów i koleżanek, innych osób 

przebywających na terenie ośrodka lub w miejscu w którym się znajduje wg planu obozu. 

2. Podczas obozu obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych 

środków odurzających – narkotyków. 

3. Na obozie obowiązuje cisza nocna w godz. 2200 - 600. 

4. Zabrania się przebywania poza swoim miejscem zakwaterowania w czasie ciszy nocnej. 

5. Uczestnik obozu ma obowiązek brać udział we wszystkich zajęciach sportowych. 

6. Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, 

które ma ze sobą. 

7. Wszyscy uczestnicy  obozu sportowego zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia, 

utrzymania czystości w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach i toaletach. 

8. Uczestnik obozu powinien dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń 

udostępnianych dla uczestników obozu. 

9. Rodzice lub Opiekunowie prawni uczestnika ponoszą wszelką odpowiedzialność, w tym 

również finansową za celowe lub z jego winy wyrządzone szkody na rzecz organizatora 

bądź innych uczestników obozu i zobowiązani są do ich naprawienia.  
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10. Uczestnicy obozów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów i zasad: 

• poruszania się po drogach,  

• regulaminu kąpieli,  

• dekalogu  narciarskiego, 

• przepisów bhp oraz p.poż. 

 

11. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiednie dowody tożsamości  

– paszport i ważną legitymację szkolną. 

 
 

VI. Obowiązki i prawa organizatora 

Obowiązki: 

1. Organizator ma obowiązek zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty właściwego ze 

względu na miejsce swojej siedziby.  

2. Organizator ma obowiązek zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki 

wypoczynku. Obiekt, w którym będą przebywać musi spełniać wymogi przeciwpożarowe, 

warunki sanitarne, być bezpieczny. 

3. Kadra zatrudniona przez organizatora posiada niezbędne uprawnienia w zakresie opieki 

nad dziećmi i młodzieżą oraz posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć 

sportowych zgodnie z charakterem obozu. 
 

Prawa: 
 

1. Za rażące i celowe nieprzestrzeganie regulaminu, organizator ma prawo usunąć 

uczestnika z obozu na koszt rodzica / opiekuna prawnego. 

2. Organizator ma prawo kontrolować i sprawdzać przebieg realizacji programu obozu 

poprzez wizytację i hospitację prowadzonych zajęć. 

3. Organizator ma prawo publikować zdjęcia i filmy wykonane podczas obozu na swojej 

stronie internetowej oraz portalach społecznościowych (Facebook, YouTube) w celach 

pamiątkowych, informacyjnych. 
 

VII. Zapisy i płatności 
 

1. Zgłoszenia uczestnika obozu może dokonać osoba pełnoletnia (rodzic/opiekun prawny) za 

pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.maxisport.com.pl             

lub w inny sposób uzgodniony z organizatorem. 

2. Dokonując zgłoszenia, osoba zgłaszająca potwierdza tym samym fakt, iż zapoznała się     

z ofertą dotyczącą obozu, wzorem umowy, programem obozu, ogólnymi warunkami 

uczestnictwa (OWU), warunkami ubezpieczenia oraz regulaminem – dostępnymi na 

stronie internetowej organizatora. 

Potwierdzeniem zgłoszenia jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki (ustalonej przez 

organizatora) do 7 dni. Pozostała część kwoty powinna zostać wpłacona nie później niż 

25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. 

3. Wpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto organizatora w banku 

Millennium o/Rzeszów, nr 67 1160 2202 0000 0002 1410 4303 
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