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Regulamin wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na letnim obozie 

muzyczno-sportowym 

 

1. Postanowienia wstępne 

1. Organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - Anna Satora, prowadząca 

działalność przy Carpzovstr. 7, 02763 Zittau. 

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego 

uczestnika zgody na postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnikiem obozu staje się osoba, która dokonała formalności związanych 

z uczestnictwem, tj. wypełniła formularz zgłoszeniowy, wpłaciła zaliczkę, 

zaakceptowała regulamin oraz wypełniła i podpisałą oświadczenie w dniu wyjazdu. 

4. Organizator obozu może dokonać zmian w programie w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od organizatora, które uniemożliwiają jego realizację. 

5. Organizator może odwołać obóz na 7 dni przed jego realizacją w przypadku, gdy liczba 

chętnych nie przekroczy 80% oraz z przyczyn niezależnych od organizatora. 

6. Całkowity koszt wypoczynku wynosi 1 750 zł w terminie 29.01-05.02.2022. 

 

2. Zgłoszenia i warunki płatności 

1. Zgłoszenia uczestnika na obóz może dokonać rodzic lub jego opiekun prawny, w tym 

celu należy: 

a. wypełnić internetową kartę zgłoszenia uczestnika, 

b. zapoznać się i przestrzegać niniejszy regulamin wypoczynku, 

c. dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł do 5 dni roboczych od daty 

dokonania zgłoszenia online na konto bankowe podane w pkt 2.2 regulaminu. 

2. Warunki płatności za obóz: 

a. zaliczka, o którym mowa w pkt. 2.1 regulaminu podlega zwrotowi, wówczas gdy 

na miejsce uczestnika znajdzie się inna osoba, 

b. wpłata pozostałej kwoty w całości następuje najpóźniej do dnia 14.01.2022, 

c. wpłaty dokonywane są na konto bankowe: 

59 1050 1793 1000 0097 2741 2984 

W tytule wpisując „Winter 22 – imię i nazwisko uczestnika” 

d. brak wpłaty w określonych powyżej terminach - z przyczyn leżących po stronie 

rodzica/opiekuna prawnego bądź bez podania uzasadnionego powodu -

powoduje wycofanie zgłoszenia uczestnika bez prawa do zwrotu wpłaconej 

zaliczki. 

e. w przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału uczestnika 

w obozie rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać informację 

o rezygnacji z uczestnictwa w drogą mailową lub telefoniczną na adres 

info@mskakademie.de lub +48 512 107 102. W powyższej sytuacji organizator 

dokona częściowego zwrotu uiszczonych już wpłat (ustalenia indywidualne). 
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f. wypełnienie formularza zgłoszeniowego online jest równoznaczne z akceptacją 

warunków zgłoszenia. 

3. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników o kolejności zgłoszeń decyduje wpłata 

zaliczki. 

4. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych z winy uczestnika 

świadczeń np. skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez 

program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych w programie obozu. 

 

3. Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny 

1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania 

wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia 

w karcie zgłoszenia obozu (w formularzu zgłoszeniowym online). 

2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialną za 

szkody i straty wyrządzone z winy uczestnika. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej 

informacji podanej w karcie zgłoszenia uczestnika. 

4. Rodzic/opiekun prawny przywozi i odbiera uczestnika obozu we własnym zakresie we 

wskazane miejsce zbiórki lub we wskazane miejsce obozu. 

 

4. Obowiązki uczestnika 

1. Każdy uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego 

regulaminu. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

a. brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony 

z tych zajęć przez wychowawcę, kierownika lub lekarza, 

b. punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć, 

c. w czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, bezwarunkowo stosować się 

do poleceń instruktorów i opiekunów, 

d. w czasie wolnym stosować się do poleceń opiekunów obozu, przestrzegając 

program obozu, 

e. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania 

i poza jego terenem, 

f. utrzymywać w czystości zajmowaną przestrzeń; 

g. z szacunkiem odnosić się do kolegów, wychowawców i innych osób, 

h. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji 

stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, natychmiast poinformować 

o tym opiekuna, 

i. we wszystkich sprawach spornych zwracać się do instruktorów i opiekunów. 

3. Za szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni. 

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

które ma ze sobą. 

5. Uczestnikowi wypoczynku nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka 

wypoczynkowego bez wiedzy i zgody opiekuna. 

6. Podczas wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu 

oraz zażywania środków odurzających. 

7. W celu lepszej integracji uczestników podczas wypoczynku obowiązuje zakaz 

korzystania z telefonów, smartfonów, zegarków (smartwatchów) oraz innych urządzeń 
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z możliwością wykonywania i odbierania połączeń. Urządzenia te bedą wydawane 

uczestnikom o określonych porach w przerwie poobiedniej. W razie potrzeby 

wychowawcy są dostępni telefonicznie w przerwach między zajęciami w celu kontaktu 

rodzica/opiekuna prawnego z uczestnikiem.  

 

5. Konswekwencje nieprzestrzegania regulaminu przez uczestnika podczas 

trwania wypoczynku: 

1. Upomnienie przez instruktora, opiekuna lub kierownika. 

2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

3. Nagana i powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) lub szkoły uczestnika o 

nagannym zachowaniu. 

4. Przy trzecim powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) następuje wydalenie z 

wypoczynku na koszt własny uczestnika. Wydalonego uczestnika zobowiązani są 

odebrać rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 12 godzin od momentu zawiadomienia.  

 

6. Sytuacja epidemiologiczna 

1. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym 

i Ministerstwem Zdrowia opublikowało 21.05.2021 wytyczne dla organizatorów 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka 

zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku 

letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Wytyczne są dostępne 

do wglądu na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-

men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku. 

2. Organizator wypoczynku, wychowawcy, kadra wypoczynku, opiekunowie prawni 

dziecka oraz uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wytycznych (oraz zasad 

higieny podczas wypoczynku), o których mowa w pkt. 6.1 niniejszego regulaminu.  

3. W przypadku wcześniejszego przerwania obozu przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego organizator zwróci rodzicom/opiekunom prawnym część płatności w 

zależności od długości pobytu.  

 

7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku 

uczestnika obozu na stronach internetowych pod warunkiem, że wizerunek został 

utrwalony w związku z obozem, w którym brał udział uczestnik. 

2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z przeczytaniem tych dokumentów, 

zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także 

z zobowiązaniem się uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do 

przestrzegania zawartych tam zobowiązań. 

3. Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). Organizator zobowiązuje do przestrzegania 

punktów zawartych na stronie: https://www.mskakademie.de/ochrona-danych-

osobowych. 
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Wasz zespół MSK Akademie! 

 
mskakademie.de 

tel. +48 512 107 102 
info@mskakademie.de 


