Regulamin wypoczynku letniego
turnus .............. -.................... 20.... roku
Wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanych wychowawców i oczekujemy
podporządkowania się ich poleceniom, a w szczególności należy przestrzegać poniższych zasad:
1. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika wypoczynku na miejsce
zajęć oraz do punktualnego odebrania go po zajęciach.
2. Uczestnicy wypoczynku muszą być wyposażeni w niezbędne wyposażenie tj. odpowiednie
spodnie lub dresy, buty jeździeckie lub inne nie mające zapięć, ubrania odpowiednie do panującej
aury, środki higieniczne itp.
3. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry wychowawczej
oraz brać aktywny udział w zajęciach. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do
poleceń instruktora.
4. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na
obiektach Stajni BOROWA, z którymi zostanie zapoznany w trakcie wypoczynku.
5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy
posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca odbywania zajęć nie zostały one
złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawcę.
6. Podczas trwania wypoczynku, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
7. Każdy Uczestnik wypoczynku ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób
starszych, samego siebie i przyrodę, a także przestrzegać zasady bezpieczeństwa.
8. Uczestnicy nie mogą oddalać się z terenu stajni oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są
również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami.
9. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu jeździeckiego,
wchodzić do stajni, zbliżać się do koni
10. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu zgodnie z
jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie i obiektach
stajni. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez
dziecko.
11. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających regulaminu organizator zastrzega sobie
prawo do zastosowania środków dyscyplinujących takich jak np: upomnienie, powiadomienie
rodziców, powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, w tym: spożywanie alkoholu,
używanie środków odurzających lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub
innych uczestników grozi wydaleniem z wypoczynku bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni
pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną
obciążeni rodzice.
12. Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi problemami do
wychowawcy lub kierownika kolonii.
13. Udział w wypoczynku letnim jest odpłatny.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami oraz ze szczegółowymi
warunkami uczestnictwa.
lp.
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imię i nazwisko uczestnika wypoczynku

podpis matki, ojca lub opiekuna
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