REGULAMIN OBOZU ZIMOWEGO
1.Obóz ma charakter sportowo-rekreacyjny z przewagą nauki i doskonalenia jazdy na nartach, odbywać się
będzie na świeżym powietrzu po dostosowaniu ubioru do pogody.
2.Uczestników obowiązuje przestrzeganie ramowego porządku dnia i stawianie się na zbiórki punktualnie.
3.Uczestnictwo w zajęciach oraz posiłkach jest dla wszystkich obowiązkowe.
4.Uczestnika obowiązuje zakaz samodzielnego oddalania się od grupy podczas zajęć i w czasie wolnym.
5.Wszyscy uczestnicy obozu muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć narciarskich,
poruszania się po górach, korzystania z basenu i sali gimnastycznej oraz bezwzględnie je przestrzegać, aby
uniknąć wypadku.
6.W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń
instruktora, wychowawcy i kierownika zimowiska oraz prawidłowo je wykonywać.
7.Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do poszanowania mienia obozowego, jak również mienia miejsc,
w których odbywają się zajęcia.Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo rodzic lub opiekun.
8.Za przywiezione telefony komórkowe i zagubione lub zniszczone organizator nie ponosi odpowiedzialności.

WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Rezerwacji można dokonać osobiście lub telefonicznie. Podstawą rezerwacji miejsca jest wypełnienie
i podpisanie KARTY KWALIFIKACYJNEJ oraz wpłata zadatku w wysokości ustalonej przez organizatora. Wpłaty
można dokonać osobiście lub przelewem na konto.
2.Całkowita opłata za obóz powinna wpłynąć na 20 dni przed wyjazdem.
3.Nie wpłacenie całości sumy w terminie określonym w pkt.2 traktowane jest jako rezygnacja z imprezy.
4.Przy rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem obozu zadatek jest bezzwrotny.
5.Przy rezygnacji poniżej 30 dni przed rozpoczęciem obozu organizator pobiera zadatek + koszty stałe
tj. transport, rezerwacja miejsc, ubezpieczenie, płace kadry; z ww. opłat mogą być zwolnione osoby, które na
swoje miejsce zaproponują inną osobę chętną do udziału w obozie.
6.W przypadku rezygnacji z obozu nie wynikającej z winy organizatora a przypadającej na czas jego trwania
żadne koszty nie podlegają zwrotowi.
7.W momencie drastycznych podwyżek cen organizator może podnieść koszt obozu, o czym każdy
z zainteresowanych będzie poinformowany, aby zdecydować o udziale dziecka w obozie.
8.Firma Fikołek -Akademia Zdrowia może odwołać obóz w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników
lub drastycznych podwyżek cen, przy czym zwracamy pełną, wpłaconą przez zamawiającego kwotę.
9.Organizator nie odpowiada za niedociągnięcia imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych ( np. warunki
atmosferyczne).
10.Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW + KL
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