
REGULAMIN OBOZU W SUNTAGO 

 
1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego 

regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez 

uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

a. przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym obóz się 

odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców, 

b. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, leki jeśli przyjmuje, 

c. realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie 

w nich uczestniczyć, niemożność wzięcia udziału w zajęciach należy każdorazowo zgłosić u 

opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć. 

d. dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o 

powierzony sprzęt, 

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

f. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu 

drogowego, 

g. informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, 

niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie 

ćwiczeń, 

h. dbać o higienę i schludny wygląd, 

i. wszelkie sporty i konflikty między uczestnikami obozu bezzwłocznie zgłaszać kierownikowi 

obozu lub opiekunom. 

3. Korzystanie z obiektów oraz ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem 

uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem. 

4. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka 

bez wiedzy i zgody wychowawcy lub kierownika wypoczynku, 

5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia 

tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających. W razie podejrzeń 

kierownik obozu lub wychowawca może w obecności uczestnika obozu dokonać kontroli 

jego bagażu. 

6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. W trakcie zajęć i ciszy nocnej 

obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp. 



7. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe 

przedmioty i urządzenia oraz pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż 

skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika. 

8. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za 

szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie. 

9. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać 

zaleceń kierownika podróży/wycieczki, opiekunów oraz kierowcy. 

10. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu zwłaszcza punktu nr 5, uczestnik 

może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców 

wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za 

niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika 

(rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godz. 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu i w zakresie niezbędnym do zorganizowania 

wypoczynku (obozu sportowego) będzie Izabela Sadowska FunLife ul. Północna 2, 07-100 Węgrów. Dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgodnie z ww. rozporządzeniem 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Okres przetwarzania danych wynosi 5 lat. 

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem obozu. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu i zakresie niezbędnym 

do zorganizowania obozu sportowego przez Izabela Sadowska FunLife. 

Wyrażam również zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas organizacji obozu sportowego na stronie 

internetowe fun-life.pl parkofpoland.com oraz na stronie FB i Instagramie  

FunLife, Suntago zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Zgoda na 

rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie. 

Data i podpis rodziców/opiekunów .................................  

Data i podpis uczestnika ...................................... 


