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REGULAMIN OBOZU ZIMOWEGO 

„OBÓZ ZIMOWY“ 
 

PORONIN 2022 
 

Regulamin Obozu zimowego organizowanego przez Akademię Sportu i Edukacji Feel the 

Freedom w 2022 roku w Lublinie 

1. Organizator zapewnia Uczestnikom wypoczynek na wysokim poziomie organizacyjnym 

i merytorycznym, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz celami statutowymi Akademii 

Sportu i Edukacji Feel the Freedom. 

2. Wypoczynek organizowany jest w Poroninie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 76 D, w 

Pensjonacie “Villa Kasprowy” w formie turnusu, w terminie 12-18.02.2022 roku. 

3. Organizator ma prawo odwołać turnus, jeżeli ilość zgłoszonych dzieci jest mniejsza niż 20 

osób. W przypadku odwołania turnusu Organizator poinformuje Rodziców/Opiekunów 

prawnych Uczestnika drogą mailową/telefoniczną, zgodnie z informacjami wskazanymi 

w karcie zgłoszeniowej, najpóźniej do środy poprzedzającej turnus. W przypadku odwołania 

turnusu opłata zostanie w całości zwrócona gotówką lub przelewem na konto wskazane przez 

Rodzica/Opiekuna prawnego, najpóźniej w ciągu 5 dni od momentu poinformowania 

o odwołaniu turnusu, a złożone u Organizatora dokumenty będą traktowane jako niebyłe.  

4. Organizator prześle Rodzicom/Opiekunom prawnym, najpóźniej w piątek poprzedzający 

turnus, na adres mailowy wskazany w karcie zgłoszeniowej ogólny program turnusu. 

Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w programie wypoczynku z przyczyn niezależnych 

od siebie.  

5. W wypoczynku mogą uczestniczyć dzieci w wieku: 7–15 lat, z możliwością indywidualnych 

ustaleń.  
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6. Całkowity koszt udziału jednego Uczestnika w turnusie wypoczynku wynosi 1850 zł 

i obejmuje: realizację autorskiego programu merytorycznego i opiekę wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, instruktorów narciarstwa, karnety na stoki, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, 

bilety wstępu, materiały do realizacji zajęć. 

7. Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest:  

a) zgłoszenie internetowe poprzez formularz zgłoszeniowy Feel the Freedom, który znajduje się 

na stronie internetowej www.ftf.edu.pl w zakładce obozy/półkolonie. W przypadku 

problemów, Organizator prosi o kontakt telefoniczny kom. 570 939 570 lub mailowy 

info@ftf.edu.pl 

b) potwierdzeniem rezerwacji miejsca przez formularz internetowy jest wpłata zadatku w kwocie 

850 zł./os. 

c) wpłata pełnej opłaty za turnus do 31.12.2022 gotówką lub przelewem na konto Organizatora: 

numer rachunku bankowego:11 1950 0001 2006 0021 2403 0002 tytułem “Obóz zimowy-

Poronin 2022, imię i nazwisko dziecka”. W przypadku braku wpłaty uczestnik zostanie 

automatycznie usunięty z listy. Uczestnik bez dokonanej wpłaty nie może rozpocząć 

wypoczynku.  

d) dostarczenie Organizatorowi (osobiście lub pocztą tradycyjną) najpóźniej na 7 dni przed datą 

rozpoczęcia turnusu kompletu oryginałów dokumentów.  

8. W przypadku rezygnacji z udziału w wypoczynku  

a) opłata najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu będzie zwracana w kwocie 600 zł  

b) opłata na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia obozu nie będzie zwracana. 

9. Po rozpoczęciu wypoczynku opłata nie będzie zwracana i Uczestnik nie może zostać 

zastąpiony przez inne dziecko.  

10. Do obowiązków Uczestnika należy przestrzeganie zasad ustalonych przez kadrę turnusu, w tym 

w szczególności:  

a)  czynny udział w zajęciach,  

b) opuszczenie miejsca wypoczynku wyłącznie pod opieką Opiekunów  

c)  zakaz spożywania i przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholu i środków 

odurzających,  

e)  traktowanie z szacunkiem siebie i innych osób,  

f)  przestrzeganie regulaminu ośrodka, na którego terenie zorganizowany jest wypoczynek oraz 

regulaminu odwiedzanych obiektów/miejsc,  

g)  bezwzględny zakaz samodzielnego oddalania się z miejsca realizacji wypoczynku lub 

miejsca zajęć i wycieczek,  
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h)  informowanie kadry wypoczynku o złym samopoczuciu i wszelkich niepokojących 

sytuacjach.  

12. Uporczywe łamanie Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z udziału 

w wypoczynku bez możliwości zwrotu kosztu wypoczynku.  

13. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko 

podczas trwania wypoczynku.  

14. Organizator odradza zabieranie na wypoczynek przedmiotów wartościowych (telefony 

komórkowe, sprzęt audio, biżuteria, itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

15. Uczestnik może mieć ze sobą maksymalnie 20 zł kieszonkowego w dniach organizacji 

wycieczek lub wyjść na stoki narciarskie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

pieniądze Uczestnika. 

16. Zabrania się Uczestnikom wykonywania zdjęć/nagrywania głosu na jakiekolwiek nośniki bez 

wiedzy/zgody kierownika wypoczynku.  

17. Uczestnik powinien być wyposażony w: zimową odzież (szalik, czapka, rękawiczki, buty), 

narciarską odzież (kominiarka, odzież termiczna, skarpety), klapki i ręcznik w przypadku wyjść 

na pływalnię. W przypadku braku wyposażenia Uczestnik może nie zostać dopuszczony do 

udziału w zajęciach. 

18. Rodzic/Opiekun Uczestnika obozu zimowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Akademię Sportu i Edukacji FtF w celach związanych z realizacją zadań 

statutowych Stowarzyszenia, w tym w celach informacyjnych, marketingowych, archiwalnych 

i statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

19. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na wykonywanie w czasie obozu zimowego zdjęć i filmów 

oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika na potrzeby promocji w przypadku ich publikacji 

w czasopismach oraz serwisach internetowych. 

20. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych, które znajdują się na stronie www.ftf.edu oraz na karcie zgłoszeniowej. 

 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/-łem się, przyjmuję do wiadomości  

i akceptuję jego treść. 

 

Miejscowość  Data  Mama/Opiekun prawny  Tata/Opiekun prawny  
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