
REGULAMIN OBOZU SZTUK WALKI 

Jarosławiec 30.07-07.08.2017 

 

1. Uczestnicy (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni) mają obowiązek wypełnienia 

„Karty uczestnika obozu” i dostarczenia jej najpóźniej z drugą ratą opłaty za obóz. Karta może być przekazana 

mailowo (skan na adres imaf@imaf.pl), listownie (oryginał na adres IMAF POLSKA, ul. NMP 14-16, 88-100 

Inowrocław) lub w oryginale osobiście do instruktora osoby zgłoszonej na obóz. 

 

2. Przyjazd osoby zgłoszonej na obóz odbywa się własnym środkiem transportu i na własny koszt. Przyjazd w dn. 

30.07 do godz. 16.00, wyjazd na warunkach jak wyżej w dn. 07.08 po śniadaniu, około godz. 11.00. 

 

3. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia papierosów. 

 

4. Korzystanie z kąpieliska dozwolone jest tylko pod nadzorem osób do tego uprawnionych (opiekun grupy i 

ratownik). 

 

5. Wyjście poza teren ośrodka dopuszczalne jest jedynie za zgodą opiekuna. 

 

6. Uczestników obowiązuje udział we wszystkich zajęciach. Ewentualna nieobecność dopuszczalna jest tylko za 

uprzednią zgodą instruktora. 

 

7. Na terenie ośrodka w godz. 2200 - 600 obowiązuje cisza nocna. 

 

8. Przebywanie poza własnym miejscem zakwaterowania w czasie ciszy nocnej jest niedozwolone. 

 

9. Za szkody materialne wyrządzone w czasie trwania obozu koszty ponosi sprawca lub, w przypadku jego 

niewykrycia wszyscy uczestnicy obozu solidarnie. 

 

10. Za rzeczy zgubione organizator nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zdeponowania pieniędzy u 

opiekuna. 

 

11. Posiadanie telefonu komórkowego jest dozwolone. Telefony pozostają w posiadaniu uczestnika, a organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.  

 

12. Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jakichkolwiek zajęć jest zabronione. Telefon podczas zajęć musi być 

wyłączony i pozostawiony w bezpiecznym miejscu. 

 

13. Zabrania się posiadania i korzystania na terenie obozu z: konsol do gier typu Xbox itp., laptopów, komputerów PC. 

 

14. W kwestiach spornych decydujący głos ma opiekun. 

 

15.  W przypadku niedostosowania się uczestnika do zasad obowiązujących na obozie organizator ma prawo 

wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w obozie, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo powiadomić 

rodziców lub opiekunów prawnych w celu odebrania uczestnika z obozu (bez prawa do zwrotu kosztów obozu). 

 

 

Podpis opiekuna prawnego: Podpis uczestnika obozu: 


