
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

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

Obozy w Niechorzu 2017 - REGULAMINY UCZESTNICTWA W POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z QUADÓW

1. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności kierowcy. Jazda ze zbyt wysoką
prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem
i zwiększa ryzyko wypadku. 
2. Należy unikać podskakiwania, gdyż może to się zakończyć wywrotką. Jazda na dwóch kołach jest zabroniona. 
3.  Obowiązuje  “zakaz  potrącania  innych  pojazdów”,  zakaz  jazdy  w  kierunku  przeciwnym  do  ustalonego  przez
Organizatora i jazdy poza wyznaczonym torem. W przypadku stwierdzenia takich zajść, Organizator może przerwać i
wykluczyć uczestników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu wpłaty. 
4. Obowiązkiem uczestnika jazdy / tj. wypożyczającego / jest:
- przed rozpoczęciem jazdy, założenie dopasowanego kasku ochronnego,
- start po odpowiednim sygnale
- zatrzymanie po zasygnalizowaniu końca jazdy,
- należy pamiętać o odpowiednim obuwiu do jazdy. Uczestnicy w klapkach lub innego rodzaju luźnym obuwiu nie będą 
dopuszczeni do jazdy
- uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach. 
5. W czasie jazdy należy trzymać ręce na kierownicy i opierać obie nogi na elementach podłogowych. Zdjęcie nawet
jednej ręki z kierownicy lub stopy z podłogi może spowodować utratę kontroli nad pojazdem. 
6.  Użytkownik  zobowiązany  jest  do  dostosowania  prędkości  jazdy  do  swoich  umiejętności,  warunków terenowych  i
atmosferycznych. 

7. Użytkownicy bezwzględnie stosują się do poleceń osoby wyznaczającej tor jazdy. 
8. W przypadku przechyłów pojazdu podczas jazdy, Użytkownik – kierowca dokonuje przechyłu w stronę przeciwną do
przechyłu pojazdu w celu zachowania równowagi i uniknięcia wywrócenia się pojazdu. 
9.  W  przypadku  nie  stosowania  się  do  poleceń  osoby  obsługującej  tor  oraz  nie  przestrzegania  Regulaminu  oraz
Podstawowych Zasad Bezpieczeństwa przez Użytkownika, osoba opiekująca się  ma prawo przerwać jazdę i odebrać
pojazd. 

REGULAMIN WPINACZKI W PARKU LINOWYM

1. Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców, lub opiekunów.
2. Osoby mające mniej niż 140cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby dorosłej 
3. Wejście na pierwszą platformę w parku ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieką instruktora.
4. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu
nie powinny korzystać z parku.
5. Personel parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione w parku.
6. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w parku linowym: 
a) Osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z 
wysokości. 
b) Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny. 
c) Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać. 
d) W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą, kask . 
e) Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla 
ich zdrowia lub życia. 
f) Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów. 
g) Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości 
stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. 
h) Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi parku. 
i) Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu parku linowego
j) jeśli mamy do pokonania zjazd tyrolski lub trawers tyrolski stosujemy tą samą zasadę asekuracji jak przy innych 



przeszkodach; 
k) w czasie zjazdu najlepiej jeśli obiema rękami będziemy trzymać się lonży, nie wolno łapać się liny stalowej, nic się 
nam nie stanie jeśli będziemy jechać tyłem 
l) jeśli po dojechaniu na koniec tyrolki nie udało nam się wejść na podest i zjechaliśmy z powrotem po tyrolce, wzywamy 
obsługę, aby pomogła nam dostać się na podest 
m) jeśli na końcu tyrolki rozpięta jest siatka należy jej się złapać a następnie przejść na drugą stronę i dociągnąć się do 
podestu za pomocą znajdującej się tam liny.

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.

REGULAMIN  ZAJĘĆ ROKLOWYCH W SKATE PARKU

1. Zajęcia w skate parku odbywają się pod stałym nadzorem instruktora jazdy.

2. Każdy uczestnik ma obowiązek odbywania zajęć w kasku, ochraniaczach na kolana, łokcie i nadgarstki. Z uwagi na ten
fakt, prosimy o zabezpieczenie atestowanych kasków i ochraniaczy dla swoich Pociech. 

3. Nie stosowanie się do w/w zasad skutkować będzie odsunięciem od uczestnictwa w zajęciach w skate parku.

 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W SPŁYWIE KAJAKOWYM

1. Aby uniknąć wywrotek zapoznaj się z zasadami bezpiecznego wsiadania i wysiadania z kajaka. 
2. Dzieci i każda osoba nieumiejąca pływać powinna założyć kamizelkę asekuracyjną, w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych niech zrobią to wszyscy uczestnicy.   
3. Płynąc zawsze utrzymuj się w polu widzenia grupy.
4. Nie wykonuj gwałtownych ruchów w kajaku , nie wstawaj, nie uderzaj kajakiem w wystające z wody przedmioty i 
twarde brzegi. 
5. Omijaj w dużych odstępach innych uczestników spływu. 
6. Zachowuj odpowiednią odległość między innymi załogami.


