Regulamin SALUT
dot. kolonii, obozów, zimowisk, wyjazdów, wycieczek i innych imprez turystycznych
•

Uczestniku, jesteś zobowiązany do:
▪ Wykonywania poleceń kadry: kierownika, wychowawców, trenerów, lektorów,
animatorów...
▪ Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na wyjeździe: regulamin
danego ośrodka/hotelu w którym jest zakwaterowana grupa, odpowiedniego zachowania
w środkach transportu, regulaminu kąpieli, p. pożarowych, wycieczek itp.,
▪ Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, wycieczek, zajęć
sportowo-rekreacyjnych, językowych...
▪ Zgłoszenia kierownikowi wyjazdu, wychowawcy wszelkie zauważone przez siebie
usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu,
▪ Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy i życzliwości,
▪ Poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego
▪ przekonań
▪ Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności:
1. punktualnego przybywania na zbiórki, posiłki, itd
2. obowiązkowego udziału w zajęciach,
3. dbania o porządek w środku transportu podczas podróży, a na miejscu w
pokojach, salach i na terenie całego obiektu,
4. dbania o higienę osobistą,
5. przestrzegania ciszy nocnej.

•

Uczestniku, zabrania Ci się:
▪ Niszczenia i dewastowania obiektu, w którym jesteśmy zakwaterowani, a także
wszelkiego sprzętu będącego w dyspozycji grupy
▪ Samowolnego oddalania się: od grupy, z miejsca zakwaterowania, miejsca zajęć itp.,
▪ Palenia papierosów, w tym też elektronicznych, picia alkoholu, zażywania środków
odurzających i innych, podobnych substancji, a także spożywanie napoi energetycznych
▪ Używania słów uznanych powszechnie za niecenzuralne,
▪ Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi kolonii.

•

Organizator wyjazdu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny,
smartfony, pieniądze i inne rzeczy wartościowe, które uczestnik zabierze ze sobą na wyjazd.

•

Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne
wyłącznie w czasie wskazanym przez opiekunów. W przypadku nadużywania korzystania z
tych urządzeń, mając na celu integrację uczestnika z grupą, Organizator zastrzega sobie prawo
ich zatrzymania.

•

Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem
uczestnika upomnieniem lub naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem
z wyjazdu na koszt rodziców/opiekunów. W takich wypadkach nie jest możliwy zwrot za
niewykorzystane świadczenia

•

Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
ich dziecko.

•

Rodzice/opiekunowie odpowiedzialni są za podanie prawidłowych informacji dotyczących
zdrowia uczestnika.

•

Przez cały termin wyjazdu, rodzice lub prawni opiekunowie muszą być dostępni pod telefonem.

•

Zgłoszenie się na dany wyjazd jest równoznaczne z udzieleniem zgody na robienie zdjęć
podczas wyjazdu, a także na nieodpłatną publikację wizerunku uczestnika utrwalonego w
przekazach internetowych, umieszczania wizerunku na stronie internetowej Salut, na
nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii upamiętniających
pobyt na wyjeździe oraz udostępnienie ich innym uczestnikom wyjazdu.

•

Organizator nie odpowiada za zdjęcia wykonane przez osoby trzecie (innych uczestników).

•

Zapisanie się na dany wyjazd, zgłoszenie uczestnika przez jego rodziców/opiekunów prawnych
potwierdza akceptację wszystkich zapisów powyższego regulaminu zarówno przez uczestników
(dzieci/młodzież) jak i ich rodziców/opiekunów prawnych

Z regulaminami obowiązującymi podczas wyjazdu zapoznałem się i deklaruję ich przestrzeganie, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem.
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