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REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ
1. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
a) przestrzegać Regulaminu Imprezy Turystycznej pod rygorem zawartym w pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu,
b) brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez instruktora
lub lekarza,
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
d) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem,
e) stosować się do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania
oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy: przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, BHP,
ciszy nocnej),
f) stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu,
g) szanować kolegów, instruktorów, inne osoby starsze i młodsze oraz samego siebie,
h) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji, stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia
innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym instruktora.
2. Uczestnikowi obozu nie wolno:
a) oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy instruktora,
b) uczestnikowi obozu nie wolno samodzielnie oddalać się od swojej grupy podczas zajęć sportowych
oraz zrealizować zajęć sportowych samodzielnie bez wiedzy i zgody instruktora,
c) w czasie ciszy nocnej nie wolno opuszczać swoich pokoi, biegać po korytarzach, trzaskać drzwiami i krzyczeć,
d) wchodzić i wychodzić przez okna i balkony,
e) pić alkoholu, palić tytoniu oraz posiadać i zażywać narkotyki,
f) używać telefonów komórkowych podczas zajęć,
g) w trakcie obozu dzieci mają telefony do swojej dyspozycji w godzinach 14:00 – 19:00. Poza tymi godzinami
telefony są zdeponowane u wychowawcy. W tym przypadku kontakt telefoniczny rodzica/opiekuna prawnego z
dzieckiem w każdej sytuacji możliwy z wychowawcą.
3. Organizator zapewnia w uzasadnionych przypadkach kontakt telefoniczny z Uczestnikiem całodobowo pod numerem
telefonu podanym w Karcie Kwalifikacyjnej oraz na stronie internetowej.
4. Odwiedziny rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika imprezy odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu
kierownika obozu, poza miejscem zakwaterowania i odbywania zajęć sportowo-rekreacyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich
jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły.
6. Organizator w przypadku rażącego niestosowania się uczestnika do regulaminów, poleceń kadry instruktorskiej,
a zwłaszcza w przypadku spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub posiadania, zażywania narkotyków lub substancji
o podobnym działaniu, zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku.
7. O podjętej decyzji Organizator powiadomi niezwłocznie Rodziców (Opiekunów prawnych). W tym przypadku Rodzic
(Opiekun prawny) jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania uczestnika na własny koszt, przy czym Rodzicowi
(Opiekunowi prawnemu) nie przysługuje prawo żądania zwrotu wynagrodzenia należnego Organizatorowi
za niewykorzystaną część wypoczynku.
8. Prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników wypoczynku dotyczy także sytuacji, w których uczestnik utrudnia
sprawne realizowanie programu i naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych. Wszelkie koszty powstałe w tej
sytuacji ponosi Rodzic (Opiekun), istnieje możliwość w trakcie trwania imprezy zdeponowania pieniędzy u instruktora
– opiekuna grupy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże niezdeponowanej gotówki.
9. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego
niezależnych m.in. warunki atmosferyczne, decyzje władz Państwowych, siła wyższa.
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Obóz tematyczny Morska Przygoda Multi Camp
Miejscowość: Darłówko
Zakwaterowanie: O.W. Diuna

Podczas trwania obozu dzieci będą miały do wyboru ciekawe zajęcia tematyczne. Zajęcia realizowane w dwugodzinnych blokach
dwa razy dziennie (blok poranny i blok popołudniowy). Każde dziecko, każdego dnia wybiera sobie zajęcia w których chce
uczestniczyć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i pasją:
Taniec Nowoczesny, Rolki, Hulajnogi, Konsolowy Zawrót Głowy (dla miłośników gier wideo PS3 i PS4 - fifa, minecraft i...), Akademia
Artystyczna + Uroda i Wizaż, Zajęcia Plastyczne i Manualne, Piłka Nożna, Koszykówka, Piłka Ręczna, Siatkówka, Kwadrant,
Unihokej, Łucznictwo, Deskorolki, Badminton, Nordic Walking.
Oprócz tego każde dziecko uczestniczyło będzie w autorskim programie ogólnym ActiveTime24 Zero Nudy 100% Zabawy
realizowanym przez wychowawców i instruktorów.
W trakcie pobytu dodatkowa atrakcja dla dzieci:
Aquapark - wizyta w Parku Wodnym Jan
Cena obejmuje:
Dojazd do ośrodka autokarem klasy turystycznej z miejscowości wymienionych w ofercie
- Zakwaterowanie w O.W. Diuna w Darłówku. Pokoje 3, 4, 5, 6 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 100 metrów do morza
- Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + podwieczorek wydawany przy obiedzie
- Dodatkowe ubezpieczenie NNW
- Opiekę medyczną: pielęgniarka w ośrodku, lekarz na wezwanie
- Opiekę ratownika nad morzem
- Opiekę grupy ratowników podczas wizyty w Aquaparku
- Możliwość korzystania z boisk ze sztuczną nawierzchnią i świetlic
- Wizyta w Parku Wodnym Jan
- Zajęć tematyczne - dwie godziny, dwa razy dziennie każdego dnia:
Taniec Nowoczesny, Rolki, Hulajnogi, Konsolowy Zawrót Głowy (dla miłośników gier wideo PS3 i PS4 - fifa, minecraft i...), Akademia
Artystyczna + Uroda i Wizaż, Zajęcia Plastyczne i Manualne, Piłka Nożna, Koszykówka, Piłka Ręczna, Siatkówka, Kwadrant,
Unihokej, Łucznictwo, Deskorolki, Badminton, Nordic Walking,
- Opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry
- Czapkę z daszkiem dla każdego dziecka
- Pamiątkową wakacyjną opaskę sylikonową
- Medal dla każdego dziecka na zakończenie obozu oraz medale dla zwycięzców zawodów i konkursów
Program Ogólny:
Zajęcia z instruktorami, nauka i doskonalenie:
Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej, piłka ręczna, kwadrant, samoobrona, taniec,
- Biegi przełajowe, biegi na orientację, podchody, letni biathlon, kalaki, baloniady
- Zajęcia sportowe na boiskach, animacje, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, liczne zabawy i konkursy z nagrodami, gry
miejskie
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- Duża liczba zawodów, rywalizacji sportowej, artystycznej i animacyjno integracyjnej. Każde współzawodnictwo zakończone
wręczeniem medali dla dzieci.
- Chrzest obozowy z wizytą Neptuna
ZAPEWNIAMY CAŁY SPRZĘT DO WSZYSTKICH ZAJĘĆ POZA ROLKAMI
UWAGA:
Dzieci, które będą chciały uczestniczyć w profilu rolki, muszą posiadać swoje rolki, kask i ochraniacze.
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