
REGULAMIN

Nadrzędnym celem firmy FORMINI Anna Kiermaszek jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w
odpowiednich warunkach oraz umożliwienie im trenowania pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej,  a także

stworzenie komfortu psychicznego i przyjemnej atmosfery.
Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić
wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas

uczestnictwa w tymże wydarzeniu.

1. Uczestnik obozu ma prawo:

1.1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych.

1.2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.

1.3. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

2.1. przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców i kadry instruktorskiej.

2.2. zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

2.3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez instruktora,
wychowawcę lub lekarza.

2.4. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

2.5. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach.

2.6. nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców.

2.7. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu.

2.8. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób.

2.9. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. ruch drogowego.

2.10. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

2.11. uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez
niego podczas podróży lub pobytu na obozie.

2.12. przestrzegać ciszy nocnej ustalonej przez organizatora.

2.13 stosować się do wytycznych sanitarnych ujętych w niniejszym regulaminie oraz wytycznych sanitarnych
obowiązujących na czas podróży i na terenie ośrodka.

3. Wytyczne sanitarne:

3.1.  Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku

3.1.1 Rodzic/opiekun zaświadcza, że Uczestnik wypoczynku jest zdrowy w dniu wyjazdu oraz nie wykazuje objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3.1.2.Rodzic/opiekun zaświadcza iż uczestnik obozu w dniu wyjazdu nie podlegają kwarantannie, nie zamieszkiwał z osobą
przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem
wypoczynku.

3.1.3 Uczestnik obozu jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z
zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

3.1.4 Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka
z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel,
katar, duszności).



3.1.5 Organizator obozu gwarantuje , że kadra - trenerzy i wychowawcy - są zdrowi, nie mają objawów infekcji lub choroby
zakaźnej, w dniu wyjazdu nie podlegaj a kwarantannie, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

3.1.6. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun,
ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej

3.1.7.. Program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach
zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

3.2. Zapewnienie bezpieczeństwa w drodze i w miejscu wypoczynku

3.2.1 Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub przyczepie są
uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku.

3.2.2. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom o
niepokojących objawach, sugerujących zakażenie koronawirusem.

3.2.3 Przed rozpoczęciem wypoczynku zorganizowane zostanie szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad
bezpieczeństwa w okresie COVID19

3.2.4 Zbiórka przed wyjazdem zostanie zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu
społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

3.3.Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy
wypoczynku podczas wypoczynku.

3.3.1  Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry
wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje
się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszania się stanu
zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.

3.3.2. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika
wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika
wypoczynku.

3.3.3 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

4. Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, instruktorom) oraz do aktywnego
udziału we wszystkich zajęciach programowych.

5. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć.
Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie.

6. Podczas trwania obozu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania
narkotyków (środków odurzających).

7. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie
zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, wytyczne sanitarne, poruszania się po
drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania ze sprzętu) z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu obozu.

8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy zagubione przez Uczestnika
podczas trwania obozu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników,
jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez opiekuna.

11. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno - sportowego zgodnie z
jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie są
odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko.

12. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem, sprawiających wysokie problemy
wychowawcze Dance4Kids zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących
takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy wykluczenie z zajęć. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności:
sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z obozu bez zwrotu kosztów



za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni
rodzice.

13. Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia w realizacji programu obozu wynikające z przyczyn od niego niezależnych
(np. warunki pogodowe) lub zawinionych przez uczestników.


