REGULAMIN SUP-er PÓŁKOLONII

§ 1. Definicje
1.
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Organizatorem Wypoczynku jest firma Sup Bass Polska Małgorzata Majda z siedzibą w Komornikach
przy ul. Polnej 88A/8, NIP: 568-118-51-37, REGON: 385015581
Uczestnikiem jest osoba wpisana na listę Uczestników Wypoczynku po spełnieniu wymagań
rejestracyjnych i wykupieniu Uczestnictwa za pośrednictwem witryny internetowej Organizatora
www.supbass.pl Uczestnik niepełnoletni może brać udział w Wypoczynku tylko za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
Kierownik Wypoczynku to osoba powołana przez Organizatora do sprawowania nadzoru nad
prawidłowością przebiegu Wypoczynku i realizacji programu Wypoczynku.
Opiekunem jest każda osoba prowadząca zajęcia z Uczestnikami, zarówno Instruktor sportowy jak i
Wychowawca kolonijny.
Wypoczynek – turnus SUP-er Półkolonii organizowany zgodnie z ofertą Organizatora, firmy Sup Bass
Polska Małgorzata Majda.
§ 2. Obowiązki Uczestnika
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Bezwzględne, poprzedzające rozpoczęcie wypoczynku, poinformowanie Kierownika wypoczynku o
ewentualnych chorobach (w szczególności przewlekłych), dolegliwościach i związanych z nimi
zaleceniami lekarza oraz o zażywanych lekach.
Posiadanie przy sobie stosowanych leków wraz z zaleceniami lekarskimi i pisemnym oświadczeniem
rodziców o szczegółowym sposobie podania i dawkowania, a także niezwłoczne przekazywanie ich
Opiekunowi każdego dnia, bezpośrednio po przybyciu na miejsce wypoczynku.
Poinformowanie kierownika wypoczynku o schorzeniach czy zachowaniu dziecka mogących wpłynąć na
jego zdrowie i życie, jak i innych Uczestników, oraz o zaleconych przeciwdziałaniach wystąpieniu tych
schorzeń czy zachowania, a także o sposobie postępowania w przypadku ich wystąpienia.
Należytego, zgodnego z zaleceniami Organizatora, przygotowania do Wypoczynku w zakresie
posiadania odpowiedniego wyposażenia turystycznego. Uczestnik musi być wyposażony w:
a. piankę neoprenową zapewniającą komfort termiczny
b. obuwie neoprenowo - ochronne (opcjonalnie)
c. okulary do pływania
d. krem ochronny z filtrem do twarzy i ciała
e. okrycie głowy przeciwsłoneczne do pływania (przylegające do głowy) i użytkowania na lądzie
f. czapkę na wietrzne dni
g. okrycie przeciwdeszczowe
h. klapki i wygodne obuwie sportowe (np. adidasy, tenisówki)
i.
ręcznik kąpielowy
j.
strój kąpielowy
Przestrzeganie harmonogramu Wypoczynku przedstawionego Uczestnikom w dniu rozpoczęcia
Wypoczynku a także dziennego harmonogramu przedstawianego Uczestnikom każdego dnia przed
rozpoczęciem dnia.
Wypełniania poleceń instruktorów i wychowawców w trakcie zajęć na wodzie i lądzie.
Natychmiastowe poinformowanie kierownika o zagrożeniach dla życia lub zdrowia swojego lub innych
Uczestników wypoczynku jeżeli takie zaistnieją.
Przestrzeganie zasad współpracy w zespole i pomocy koleżeńskiej.
Przestrzeganie zasady fair-play podczas każdej sportowej aktywności w trakcie trwania Wypoczynku
Stosowania w trakcie aktywności wodnej i innej środków ochrony wskazanych przez Opiekuna:
kapoków, pianek, leash’a, makaronów, okularów do pływania i innych.
Aktywnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w trakcie Wypoczynku.
Nieopuszczania miejsca Wypoczynku, miejsca zajęć i grupy bez zgody Opiekuna.
Nie korzystanie ze sprzętu sportowego, w szczególności sprzętu wodnego i pływającego, samodzielnie,
tzn. bez zgody i nadzoru Opiekuna i poza czasem do tego wyznaczonym.
Nie kąpanie się bez nadzoru Opiekunów bez względu na charakter miejsca kąpieli.
Kąpanie się tylko w miejscach do tego przeznaczonych pod nadzorem Opiekuna.
Zakaz posiadania przy sobie jakichkolwiek lekarstw za wyjątkiem lekarstw opisanych w §2 pkt.2 w
momencie przybycia na miejsce Wypoczynku i przekazania ich Opiekunowi.
Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie środków odurzających, dręczenie fizyczne i psychiczne
innych uczestników, używanie przemocy fizycznej w stosunku do nich oraz brak poszanowania dla ich
godności osobistej, jak również zachowywanie się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu swojemu jak i
innych uczestników jest surowo zabronione.
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18. Nie posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych, m.in. pałek, noży, zapalniczek, zapałek, broni
palnej, broni gazowej, broni pneumatycznej, żrących środków chemicznych, materiałów pirotechnicznych.
19. Zdeponowanie na czas zajęć u kierownika wypoczynku lub w przeznaczonym do tego miejscu,
wszelkiego sprzętu elektronicznego, multimedialnego, w szczególności telefonów komórkowych i
tabletów.
20. Pozostawianie swoich rzeczy osobistych w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych przez
Opiekuna a także nie pozostawianie ich bez opieki w miejscach publicznych ogólnodostępnych
(kąpielisko, siłownia, plac zabaw, boisko etc.).
21. Utrzymywania porządku w miejscu Wypoczynku a także w miejscach użyteczności publicznej z których
Uczestnik korzysta w trakcie trwania Wypoczynku.
22. Dbanie o użytkowany w trakcie Wypoczynku sprzęt wodny, pływający, inny sportowy i inny i
wykorzystywanie go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
23. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody materialne wyrządzone na skutek nie
stosowania się do poleceń Opiekuna i nieprzestrzegania zapisów Regulaminu Wypoczynku i
Regulaminów miejsc, w tym użyteczności publicznej, z których korzysta w trakcie trwania
Wypoczynku
24. Stosowanie się do krajowych rozporządzeń i zaleceń bezpieczeństwa w związku z epidemią Covid-19,
również tych wdrożonych przez Organizatora Wypoczynku.
§ 3. Prawa i Obowiązki Organizatora
Organizator zobowiązany jest do należytego przygotowania i przeprowadzenia Wypoczynku wraz z
miejscem wypoczynku zapewniającym Uczestnikom bezpieczny i zdrowy wypoczynek zgodnie z
przepisami polskiego prawa o wypoczynku zorganizowanym dla dzieci i młodzieży.
2. W związku z § 3 pkt.1 Organizator na wniosek Kierownika Wypoczynku jest uprawniony do podjęcia
decyzji o usunięciu lub skróceniu pobytu Uczestnika bądź wszystkich Uczestników Wypoczynku, w
przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu opisanych w §2 pkt. 1-24 bez ponoszenia kosztów
własnych przez Organizatora z tytułu usunięcia Uczestnika bądź skrócenia Wypoczynku.
3. Organizator może odmówić przyjęcia Uczestnika na Wypoczynek w przypadku niedostarczenia
Oryginałów dokumentów lub dostarczenia niekompletnej dokumentacji Wypoczynku najpóźniej w dniu
rozpoczęcia Wypoczynku.
4. Organizator może odmówić przyjęcia Uczestnika na Wypoczynek jeżeli jego stan zdrowia budzi
wątpliwości w kwestiach bezpieczeństwa jego zdrowia i życia i/lub zdrowia i życia pozostałych
Uczestników.
5. Organizator podczas organizacji i realizacji Wypoczynku będzie stosować się do aktualnych
rozporządzeń w sprawie bezpieczeństwa Covid-19 i ma prawo do ich egzekwowania wraz z
usunięciem Uczestnika z Wypoczynku w przypadku ich nierespektowania.
6. Jeżeli rodzic lub Uczestnik nie poinformuje Kierownika Wypoczynku o chorobie lub innych wydarzeniach
mających wpływ na jego bezpieczeństwo lub bezpieczeństwo innych Uczestników, to zwalnia to
Organizatora od odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia wynikające z tych zagrożeń, które Uczestnik
zataił czy bez względu na przyczynę nie przekazał Organizatorowi.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Uczestnika bez opieki,
zwłaszcza w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki pogodowe i inne zdarzenia nie wynikające z winy
Organizatora (m.in. brak wiatru lub za silny wiatr, zimno lub upał, zanieczyszczenia wody w jeziorze, itp.)
a uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć podstawowych. Organizator jednak w miarę możliwości
będzie je zastępował innymi, fakultatywnymi zajęciami.
9. W przypadku wcześniejszego zakończenia Wypoczynku, nie z winy Organizatora, Organizator nie
zwraca kosztów Uczestnictwa.
10. Organizator w trakcie trwania Wypoczynku będzie prowadził dokumentację w postaci zdjęć i filmów
wykorzystywanych w trakcie trwania Wypoczynku i później do celów informacyjnych a także
marketingowych przez siebie a także Partnerów / Sponsorów Wypoczynku. Brak zgody na utrwalanie i
wykorzystywanie wizerunku Uczestnika do ww. celów musi być odnotowane w dokumentacji
Organizatora (dokument RODO/Zgody)
1.

Miejscowość, data:
…………………………………………….
Podpis Rodziców/Opiekunów:
………………………………………………..
………………………………………………..

2

