REGULAMIN WYCIECZKI SPORTFUN MICHAŁ WARYCH
1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscach
realizacji wycieczki (m.in. przepisy bhp, p.poż, regulamin kąpieli, półkolonii i inne) oraz do przestrzegania poleceń
wychowawców.
2. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
3. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów,
używania i posiadania narkotyków lub innych środków odurzających.
4. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany do:
- nie oddalania się z terenu zajęć,
- utrzymywania porządku w miejscu zakwaterowania,
- brania czynnego udziału w zajęciach programowych,
- zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami kultury i współżycia społecznego.
5. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
podróży lub pobytu na miejscu.
6. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, rzeczy osobiste).
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne
rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu oraz w środkach transportu.
8. Organizator nie zaleca zabierania na wycieczkę cennych rzeczy, np. telefonów komórkowych.
9. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności: wandalizmu, umyślnej dewastacji miejsca
zakwaterowania, spożywania alkoholu, palenia papierosów, posiadania i używania narkotyków oraz samowolnego
opuszczania miejsca zajęć UCZESTNIK MOŻE BYĆ WYDALONY Z WYCIECZKI na koszt rodziców.
W takim przypadku uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń, natomiast kosztami
strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice. Koszt wycieczki nie zostanie zwrócony
również, gdy zostanie przerwany pobyt dziecka z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika półkolonii
(choroba, wcześniejszy wyjazd nie uzgodniony uprzednio z Organizatorem i nauczycielem-opiekunem wycieczki).

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z niniejszym regulaminem, akceptuję jego warunki oraz zobowiązuję się do
zapoznania z jego treścią dziecka oraz, w razie takiej potrzeby, wyjaśnienia mu jego postanowień.
……………………………………..
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

……………………………………
Miejscowość i data

Wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, oraz ewentualną ich publikację na stronie
internetowej lub w innych materiałach reklamowych przedsiębiorstwa Sportfun Michał Warych.
……………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

…………………………………….
Miejscowość i data
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