
Regulamin obozu sportowego SKS Korona Zakrzewo 
w Olecku w terminie 22-29.06.2019 r

1. Obóz został zarejestrowany i zgłoszony w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
2. Kierownikiem obozu jest trener Łukasz Berczyński 608664321/ wychowawcy:

trenerzy:  Jakub Górczak, Artur Lewiński i Krzysztof Paczkowski.
3. Celem obozu jest integracja zawodników oraz przygotowanie do sezonu 2019/20.
4. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości -

legitymacje szkolną (ew. dowód osobisty)
5. Na  obozie  obowiązuje  podporządkowanie  się  poleceniom  trenerów  

i wychowawców.
6. Uczestnik zobowiązany jest godnie reprezentować swój klub i szkołę.
7. Uczestnik  obozu zobowiązany jest  do przestrzegania  regulaminów i  instrukcji

obowiązujących  na  terenie  obiektów Hotelu  Colosseum oraz  w  miejscach,  w
których  realizowany  jest  program  obozu,  z  którymi  zostanie  zapoznany  po
rozpoczęciu obozu.

8. Uczestnik obozu sportowego nie może oddalać się z miejsca zakwaterowania bez
zgody wychowawców i trenera.

9. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  poszanowania  mienia.  Rodzice  (opiekunowie
prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich
dziecko podczas pobytu.

10.Uczestnicy zobowiązani są traktować się z szacunkiem, nieść pomoc kolegom.
11.Uczestnicy na obozie zobowiązani są do przestrzegania diety sportowej.
12. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i używania wszelkich używek.
13.Podczas ciszy nocnej obowiązuje zakaz hałasowania, przechodzenia do innych

pokoi oraz innych sposobów zakłócania nocnego wypoczynku.
14.O wszelkich urazach należy natychmiast informować trenera lub wychowawcę. 
15.Organizator  obozu  nie  bierze  odpowiedzialności  za  zniszczenie  lub  zgubienie

wartościowych przedmiotów.
16.  Na obóz nie zabieramy telefonów komórkowych. W razie konieczności trenerzy

będą się kontaktować telefonicznie. Na profilu FB Korony zamieszczane będą
codzienne relacje z obozu. W razie potrzeby kontakt pod numerem 517 495 415
lub z kierownikiem obozu 608 664 312.

17.  Rodzice uczestnika obozu mogą zobowiązać kierownika obozu do podawania
dziecku leków zaleconych przez lekarza po podpisaniu upoważnienia.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie obozu.
19.Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu grozi wydalenie z obozu bez możliwości

zwrotu pieniędzy za pobyt i  na koszt rodziców bądź prawnych opiekunów. W
takim przypadku rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest odebrać dziecko w
przeciągu 24 godzin.
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