Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozach organizowanych
przez Akademię Sztuk Walki:
1. Uczestnik zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez
wychowawców, stosować się do regulaminów obozu, ośrodka oraz poleceń
wychowawców.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt, rzeczy wartościowe
oraz pieniądze nieoddane w depozyt wychowawcy.
3. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości: legitymację
szkolną oraz dowód osobisty lub paszport (na wyjazdy zagraniczne).
4. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i spożywania: alkoholu, tytoniu, narkotyków
i innych środków odurzających. Zabronione jest również posiadanie i używanie fajek
wodnych i e-papierosów.
5. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów
i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji
programu (m.in. przepisów przeciwpożarowych, poruszania się po drogach
publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostanie zapoznany po
rozpoczęciu imprezy.
6. 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, a także
zwyczajami panującymi w danym kraju.
7. W przypadku palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu albo innych
środków odurzających lub poważnego naruszania regulaminu obozu, uczestnik
zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny rodziców (opiekunów).W
takim przypadku rodzic (opiekun prawny) uczestnika jest zobowiązany odebrać
dziecko w przeciągu 24 godzin.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez ich dziecko podczas pobytu na obozie.
9. Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu (z winy uczestnika czy na
wniosek rodzica) lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu
jakichkolwiek kosztów.
10. Niniejsze warunki stanowią integralną część ogólnych warunków uczestnictwa.

Co powinieneś zabrać
na obóz Taekwon-do rekreacyjno-sportowy?
-

Do-bok, strój sportowy/ dres
buty sportowe (wygodne do chodzenia/ biegania), sandały
2 pary spodni, krótkie spodenki do grania i do chodzenia w ciepłe dni
kapcie - koniecznie,
podkoszulki są najlepsze - pogoda zamówiona ☺
2 bluzy z długim rękawem, jedna cieplejsza/ sweter

-

-

bielizna, skarpetki, strój kąpielowy
przybory toaletowe, koniecznie duży ręcznik, klapki pod prysznic
ładny strój na dyskotekę, do kościoła
czapkę na głowę, balsam do opalania z wysokim filtrem, krem po opalaniu
kurtkę przeciwdeszczową
saszetkę na dokumenty i pieniądze, najlepiej na szyję
książeczkę zdrowia,
paszport/ dowód osobisty
mały plecak na wycieczki
masz ulubione gry lub książki, możesz wziąć je ze sobą
jeśli grasz- instrument muzyczny
jeśli używasz lekarstw powinieneś zabrać je ze sobą wraz z rozpiską, jak mają być
podane i bezzwłocznie zgłosić to do opiekuna – dziecko nie może mieć w pokoju
żadnych leków
na podróż weź kanapki i coś do picia (podczas wyjazdu obowiązuje zakaz chipsów,
napojów gazowanych i energetyzujących)
pakuj swoje rzeczy do walizki najlepiej na kółkach i w mały plecak tak,
aby być samodzielnym
nie bierzemy laptopów, tabletów itp.
telefony do rodziców/ rodziców do dzieci wykonujemy po 21:15
od godz. 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna
za zniszczone mienie ośrodka rodzice ponoszą pełen koszt naprawy
pamiętaj, jeśli palisz papierosy, spróbujesz alkoholu lub narkotyków, opuszczasz
obóz w ciągu 24 godzin. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko na własny koszt
wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne cenne
rzeczy
weź koniecznie dobry humor :-)

