
Warunki uczestnictwa na obozie / regulamin 

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie 
sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu. 
2. Każdy uczestnik obozu sportowego ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń 
wskazanych przez trenera odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu 
zdrowia. Przystąpienie do zajęć sportowych zwalnia z odpowiedzialności organizatorów imprezy 
sportowej w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień u instruktora prowadzącego zajęcia. 
3. Uczestnik ma prawo do: brania udziału we wszystkich zajęciach i imprezach, organizowanych  
w czasie obozu, korzystania z urządzeń i sprzętu sportowego, przy zachowaniu zasad regulaminu i 
przepisów BHP. 
4. Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, regulaminu ośrodka, regulaminu 
kąpieli oraz poruszania się po drogach i transportu zbiorowego. 
5. Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za szkody wyrządzone 
przez uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie. Nieprzestrzeganie 
powyższych zasad może spowodować usuniecie uczestnika z imprezy na koszt rodziców, opiekunów 
prawnych.  
Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko na imprezę musza podąć nazwisko adres i telefon osoby, 
która może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu z imprezy. 
6. W przypadku palenia papierosów, spożywania alkoholu lub zażywania środków psychotropowych 
oraz przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu kolonii/obozu uczestnik 
zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny (rodziców lub opiekunów prawnych).  

Pobyt w ośrodku: 
1. Zakwaterowanie  

a) zawodnicy maja prawo do głosu w sprawie doboru pokoju i współlokatorów, jednak 
ostateczna decyzja należy do opiekuna/trenera.  
b) zawodnicy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem wewnętrznym ośrodka                        
i bezwzględnego przestrzegania go. Regulamin przekażą im opiekunowie/trenerzy lub właściciel 
obiektu. 

2. W czasie pobytu w ośrodku zawodnicy mają prawo do:  
a) ośmiogodzinnego czasu snu,  
b) warunków umożliwiających jak najlepsze wykonanie powierzonych zadań,  
c) posiłków i odpowiedniej ilości czasu na jego konsumpcję w kulturalny sposób,  
d) prywatności,  
W czasie pobytu w ośrodku zawodnikom nie wolno:  
a) opuszczać ośrodka bez gody opiekunów,  
b) wychylać się przez okna i balkony,  
c) zachowywać się hałaśliwie,  
d) psuć i niszczyć sprzęt,  
e) narażać zdrowie i życie własne oraz cudze,  
f) korzystać z urządzeń sportowo – rekreacyjnych bez zgody i nadzoru opiekunów  
g) opuszczać pokoju po godzinie 22.00  
h) kategorycznie zabrania się posiadania zapałek, świec, zapalniczek oraz niebezpiecznych i 
ostrych przedmiotów i narzędzi. 
c) używać przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do współuczestników.  

3. Opiekunowie/trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, które uczestnik 
zabierze ze sobą i nie przekaże do depozytu. 

4. Uczestnik ma prawo do opieki zdrowotnej i wsparcia ze strony opiekuna/trenera w 
trudnych dla niego sytuacjach. W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
zawodnikom oraz stworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do aktywnego wypoczynku, 
zdobywania i pogłębiania wiedzy i umiejętności sportowych.  



UWAGA! 
1. Jeżeli zawodnik przyjmuje leki, bardzo prosimy o informację bezpośrednio do trenera/opiekuna oraz    
o zapakowanie lekarstwa do osobnej torebki z dokładnym opisem i zasadami stosowania.  
2. Jeżeli dziecko ma alergię pokarmowe prosimy o przekazanie dokładnych informacji trenerowi. 
Oświadczenia:  
1. Oświadczam iż zaznałem/am się z Regulaminem uczestnika wyjazdu na obóz/turniej piłkarski                 
i akceptuję jego zasady.  
2. Zapisanie dziecka na obóz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie  wizerunku  
utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie pobytu na potrzeby 
przygotowania materiałów pamiątkowych oraz promocyjnych wyjazdu (zgodnie z Ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81). 
3. Zapisanie dziecka na obóz jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, 
poz. 883) przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do jego organizacji. 

 
                    ………………………                                                 …………………………  
                                  Data                                          Podpis rodzica / opiekuna prawnego  

OŚWIADCZENIE  
organizatora o zachowaniu danych osobowych w poufności  

w  Biuro Podróży Libero ul. Graniczna 25c/ 40-017 Katowice  (dalej „administrator danych”) 
W związku z dopuszczeniem do przetwarzania danych osobowych oświadczam, że: 

▪ Zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania obowiązków wynikających z: 
o przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.              

z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 
o regulacji wewnętrznych administratora danych obowiązujących w obszarze przetwarzania 

danych osobowych. 
▪ Zapewnię bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych poprzez ich ochronę przed 

niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją i zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem 
lub pozyskaniem. 

▪ Zachowam w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczeń, do których uzyskam 
dostęp w trakcie współpracy z administratorem danych jak i po jej zakończeniu.  

▪ W razie uzyskania dostępu do Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych zobowiązuję się zachować jej treść w tajemnicy w trakcie 
współpracy z administratorem danych jak i po jej zakończeniu.  

▪ Znane mi są zasady odpowiedzialności prawnej za niezgodne z ustawą o ochronie danych 
osobowych przetwarzanie danych osobowych oraz mam świadomość, że za niedopełnienie 
obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia mogę odpowiadać prawnie na podstawie 
regulacji wewnętrznych obowiązujących u administratora danych, kodeksu pracy, kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

    Katowice 06.12.2018r                                                             Administrator danych  


