
Każdy uczestnik na miejscu zbiórki lub po przyjeździe do ośrodka musi obligatoryjnie posiadać wypełnione i
podpisane dokumenty: karta kolonijna (dotyczy wszystkich obozów) oraz zgody na udział w zajęciach (dotyczy

obozów, na których takie zgody są wymagane).

Prosimy o zapoznanie uczestników z treścią poniższych regulaminów i podpisanie wymaganych oświadczeń, jeśli chcecie,
aby Państwa pociechy mogły wziąć udział w poniższych zajęciach (oświadczenia dotyczą obozów, które mają w programie

przewidziane niżej atrakcje).

Z poważaniem i w trosce o Państwa największe Skarby,
Organizatorzy Obozu

REGULAMINY UCZESTNICTWA W POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH

REGULAMIN  WYCIECZKI ROWEROWEJ 

Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższego 
regulaminu:

1. Dzieci i młodzież uczestniczą w wycieczce pod opieką wyznaczonych przez kierownika osób i podporządkowują się ich 
poleceniom.
2. Zabrania się jazdy obok siebie, należy jechać rzędem zachowując bezpieczne odstępy (3-5m).
3. W czasie jazdy jeden z opiekunów znajduje się zawsze na początku grupy i jeden na końcu.
4. Grupa porusza się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
5. Szybkość jazdy dostosowuje się do najsłabszego uczestnika wycieczki.
6. Nie planuje się jazdy późnym wieczorem i nocą.
7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
8. Złe samopoczucie, i wszelkie skaleczenia bezzwłocznie należy zgłosić kierownikowi lub opiekunowi wycieczki.
9. Strój i ekwipunek dostosowuje się do wymogów wycieczki.
10. Uczestnicy powinni ustalić miejsca w kolumnie i sposób porozumiewania się

Łukęcin - obowiązkowe oświadczenie rodziców

(miejscowość)..................., dn. …...............................

W  związku  z  wewnętrznymi  regułami  bezpieczeństwa  ustalonymi  przez  Organizatora  obozu,  informujemy o
obowiązku zezwolenia rodzica lub pełnoprawnego opiekuna dziecka na uczestnictwo w wspinaczce na skrzynki podczas
obozu w Łukęcinie w terminie: 21-30.07.2017; 30.07–08.08.2017

Z uwagi na ten fakt, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia. 
W  przypadku  braku  wypełnionego  oświadczenia  Uczestnik  nie  zostanie  dopuszczony  do  udziału  w  zajęciach
programowych.

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA

Oświadczam iż wyrażam zgodę na uczestnictwo w wspinaczce na skrzynki przez mojego syna / córkę

.............................................................................................................................
(imię nazwisko)

Oświadczam, że mam świadomość, iż wymienione aktywności fizyczne są obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych
wypadków.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na ponoszenie takiego ryzyka przez moją/mojego córkę / syna / podopieczną/ 
podopiecznego.

….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)

W celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia prosimy podać nr telefonu kontaktowego: ......................
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