
 

 

 

Regulamin obozu sportowego 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wybranym przez mnie obozie sportowym 

oraz zgadzam się na przestrzeganie zasad zawartych w załączniku 1.   

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez 

trenera oraz zasad kulturalnego zachowania. Możliwe jest przechowanie telefonów 

komórkowych w wyznaczonych porach dnia lub nocy. W razie karygodnego zachowania 

rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania uczestnika obozu na własny koszt.  

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód 

materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania obozu. W razie 

jakichkolwiek problemów wychowawczych, opiekuńczych lub zdrowotnych proszę o kontakt 

telefoniczny pod numer telefonu podanym w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika. 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających 

wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas realizacji zajęć obozu sportowego, w 

tym konkursów, turniejów sportowych i innych zajęć w mediach: Internecie, prasie, telewizji, 

gazetkach szkolnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka 

będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania projektu 

IMOPEKSIS Basketball Camp. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl szkolenia. 

 

          

 

 



Załącznik 1. 
 
Kryterium uczestnictwa w obozie sportowym jest posiadanie w chwili rozpoczęcia obozu: 

 Wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika obozu, oświadczenie zdrowia, zgoda rodziców. 

 Wypełniony regulamin obozu, 

 Dowód tożsamości dziecka (legitymacja szkolna), 

 Dowód wpłaty za obóz 
Należy zabrać ze sobą: 

 Odpowiednią ilość sprzętu sportowego (koszulki, spodenki, bielizna, skarpetki), 

 Odzież wierzchnią przystosowaną do każdych warunków atmosferycznych. 
 Odzież wyjściową (w przypadku wyjścia do miejsc publicznych, w celu zwiedzania), 

 Odpowiednią ilość obuwia sportowego i codziennego, 

 Środki higieniczne i kosmetyczne (mydło, pasta, szczotka, szampon itp.) 

 Klapki kąpielowe i ręczniki ( minimum dwa), 

 Mile widziany są gry towarzyskie, karciane w celu umilenia czasu wolnego i ograniczenia 
czasu spędzanego przed telefonem komórkowym lub tabletem, 

 Drobne kieszonkowe w celu samodzielnego zarządzania środkami pieniężnymi przez dziecko 
w trakcie trwania obozu. 

Nie należy zabierać ze sobą: 
 Słodyczy, chipsów i innych artykułów spożywczych przekraczającej normy dzienne 

zapotrzebowania, 
 Napojów gazowanych, energetycznych itp. 

 Tabletów, laptopów i innego zbędnego sprzętu elektronicznego. 
W trakcie trwania obozu organizator zapewnia: 

 Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). 

 Nocleg w klasach szkolnych (należy zabrać własną kołdrę, poduszkę, poszewki i 
prześcieradło). 

 Korzystanie z hali sportowej, siłowni, boisk zewnętrznych bez ograniczeń. 
 Zorganizowanie czasu wolnego pod postacią zajęć edukacyjnych i integracyjnych dla 

uczestników. 
 Zorganizowanie dnia wyjazdowego w celach rekreacyjno-turystycznych. 

 Całodobową opiekę lekarską. 

 Całodobową opiekę trenerską. 
Uczestnik obozu powinien: 

 Przestrzegać harmonogram dnia ustalonego przez trenera. 

 Przestrzegać zasad kulturalnego zachowania. 

 Uczestniczyć we wszystkich zajęciach sportowych każdego dnia (z wyjątkiem sytuacji 
losowych, choroba, kontuzja itp.). 

 Przestrzegać zasad czystości wokół siebie oraz dbać o czystość na terenie całego obozu. 
 Dbać o własne mienie oraz mienie kolegów, koleżanek oraz organizatorów obozu. 

 Wykonywać pracę porządkowe ustalone harmonogramie dnia (dyżury na stołówce, w klasach, 
na sali). 

 Przestrzegać zasad punktualności oraz posłuszeństwa trenerom, osobom dorosłym, oraz 
pracownikom obiektów. 

 Przestrzegać absolutnego zakazu posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia 
papierosów (również elektrycznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków 
odurzających. 

 Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. 
 Niedozwolone jest samowolne opuszczanie przez dziecko miejsca akcji szkoleniowej. 

 Korzystania ze sprzętu sportowego bez wiedzy trenera. 


