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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,
b) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
c) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i poza jego terenem,
d) 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),
e) stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu,
f) szanować kolegów, instruktorów, inne osoby starsze i młodsze oraz samego siebie,
g) 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 realizować 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, w trakcie obozu organizator przewiduje „dni bez
telefonu”, w tym przypadku kontakt telefoniczny rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem.
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 sportoworekreacyjnych.
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
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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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OFERTA

Active Ski Camp 2020
Poronin 15.02.2020 - 22.02.2020 /narty, codziennie Aquapark, wycieczka do
Zakopanego/

Zapraszamy na obóz narciarski w górach w Poroninie do pensjonatu Gromada i do stacji
narciarskiej Małe Ciche i Ski Suche
PROGRAM
NARTY: codzienne szkolenia z instruktorami w grupach ok 10 osobowych. Uczestnicy
podzieleni są ze względu na stopień zaawansowania w jeździe. W obozie mogą wziąć udział
zarówno początkujący - zaczynający od zera, średnio zaawansowani, jak i świetnie
dający sobie radę z deskami
* jazdy na nartach może próbować już 7-latek
LICZBA GODZIN SZKOLENIA: codziennie 5 godziny jazdy na nartach w stacji
narciarskiej Małe Ciche. Jeden wyjazd na jazdę wieczorną. 2 treningi jazdy sportowej na
tyczkach. W ostatnim dniu obozu odbędą się zawody narciarskie. Pierwsza trójka w
poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma medal
PROGRAM APRES SKI: niestety na nartach nie da się jeździć całą dobę i kiedyś trzeba
zejść ze stoku. Dlatego wieczorami codziennie będziemy szaleć w Aquaparku Termy
Szaflary. A prócz tego na obozie czeka na Was:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ognisko z kiełbaskami, oscypkowymi przysmakami i góralską muzyką :-),
dyskoteka nie przy muzyce góralskiej chyba, że bardzo będziecie chcieli :-),
zajęcia z instruktorami tańca,
turnieje gier zespołowych - ping-pong, piłkarzyki stołowe, konkursy warcabowe...,
turniej gier planszowych - a więc burza mózgów, żarliwe starcia i smak zwycięstwa,
karaoke - wspólne śpiewanie największych hitów,
mam talent - zaprezentujecie swoje uzdolnienia,
gry i zabawy integracyjne - okazja do rywalizacji i integracji,
zabawy w śnieżne rzeźby,
codzienny relaks w basenach Termalnych termy Szaflary,
wycieczka do Zakopanego,
treningi i zawody łucznicze,
kolorowe warkoczyki dla dziewczynek,
turnieje gier na konsolach
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i inne zajęcia aby tradycyjnie było Zero Nudy i 100% Zabawy

Cena obejmuje:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dojazd do ośrodka Autokarem klasy Lux
Zakwaterowanie w O.W. Gromada w Poroninie - 7 noclegów. Bardzo dobry standard.
Pokoje 2,3,4,5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym i tv. W ośrodku do dyspozycji
sala ze stołami do tenisa stołowego, piłkarzykami
Wyżywienie: 3 posiłki dziennie + deser wydawany po obiedzie. Śniadanie i kolacja
szwedzki stół, obiad serwowany. Bardzo dobre i bogate wyżywienie - duży atut
ośrodka.
Dodatkowe ubezpieczenie NNW
Opiekę medyczną: lekarz na wezwanie
Opiekę ratownika na basenie
Możliwość korzystania z boisk oraz ze świetlic
Wycieczka do Zakopane Snowlandia, Śnieżny Zamek, Śnieżny Labirynt, Śnieżny
Pałac, Mini Zoo
5 nielimitowanych wejść do Aquaparku Termy Szaflary
Opiekę wykwalifikowanej kadry
Szkolenia narciarskie z instruktorami
Realizację programu narciarskiego
Realizację programu Apres Ski

Cena nie obejmuje:
Karnetu narciarskiego. Zaplanowanych jest 6 dni jazdy na nartach.
Dopłata do karnetu narciarskiego:
340 zł - dzieci do 15 roku życia
420 zł - dzieci powyżej 15 roku życia i Dorośli
Wypożyczenia sprzętu narciarskiego:
36zł/dzień za komplet (narty, buty, kijki)
Na wyjazd zapraszamy także rodziców. Dopłata dla dorosłych wynosi 280 zł + ewentualnie
karnet narciarski.
Uwaga:
Każde dziecko musi posiadać KASK
W momencie rezerwacji prosimy o wybranie z listy stopnia zaawansowania w jeździe
Dopłaty do karnetu i wypożyczenia sprzętu wpłacamy w dniu wyjazdu wyznaczonemu
wychowawcy.
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