
 

 
 

 

 
 

 

REGULAMIN WYPOCZYNKU 
 

dotyczy wszystkich uczestników bez względu na wiek 
 

1. Wypoczynek ma charakter sportowo-rekreacyjny. 
2. W wypoczynku mogą uczestniczyć dzieci w wieku: 6-13 lat, z możliwością indywidualnych 

ustaleń oraz osoby pełnoletnie (dot. turnusu rodzinnego). 
3. Każdy uczestnik musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć na sali sportowej, 

na stoku, poruszania się po obiekcie, korzystania z basenu oraz bezwzględnie je stosować.  
4. Uczestnik musi brać udział w zajęciach programowych, stawiać się punktualnie na zbiórki oraz 

uczestniczyć we wszystkich posiłkach. 
5. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach 22.30 – 7.00.  
6. Dbać o higienę osobistą i czystość w swoich pokojach oraz innych pomieszczeniach  

(łazienki, toalety, prysznice, korytarze, szatnie, sala gimnastyczna oraz okolice obiektu 
zakwaterowania i zajęć). 

7. Pilnować kluczy do swoich pokoi (za zgubiony klucz odpowiadają wszyscy zakwaterowani  
w danym pokoju).  

8. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do 
poleceń instruktorów/wychowawców oraz prawidłowo je wykonywać. 

9. Dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach programowych z instruktorem, wg harmonogramu 
CampiSportivi, pozostają pod opieką rodziców/opiekunów (dot. turnusu rodzinnego). 

10. Wszelkiego rodzaju dolegliwości należy zgłaszać niezwłocznie do wychowawcy. 
11. Nie wolno zażywać żadnych leków bez wiedzy wychowawców. 
12. Ze względu na intensywny program oraz bezpieczeństwo uczestników, telefony są 

przechowywane u wychowawcy grupy. Kontakt telefoniczny z dzieckiem jest możliwy pomiędzy 
zajęciami w godzinach 14.30-15.00 (nie dot. turnusu rodzinnego). 

13. Zabrania się uczestnikom wykonywania zdjęć, czy nagrywania głosu na jakiekolwiek nośniki bez 
wiedzy/zgody Kierownika wypoczynku. 

14. Wyjście poza teren ośrodka, w którym odbywa się wypoczynek może odbywać się tylko  
w zorganizowanej grupie z wyznaczonym opiekunem. Nie wolno samodzielnie oddalać się  
z miejsca realizacji wypoczynku lub miejsca zajęć i wycieczek. 

15. Nad bezpieczeństwem na każdym piętrze czuwają opiekunowie poszczególnych grup. 
16. Podczas organizowanego wypoczynku obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania  

i przetrzymywania wyrobów tytoniowych, alkoholowych i środków odurzających. 
17. Organizator odradza zabieranie na wypoczynek przedmiotów wartościowych (telefony 

komórkowe, sprzęt audio, biżuteria, itp.) i nie ponosi za nie odpowiedzialności.  
18. Za ewentualne zniszczenia mienia, powstałe z winy uczestnika, odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 
19. Każdy uczestnik w sytuacji problemowej powinien zwrócić się do wychowawcy.  
20. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w programie wypoczynku. 
21. Osoby łamiące regulamin wypoczynku lub inne ustalenia mogą być dyscyplinarnie wydalone  

i odesłane do domu (po uzgodnieniu telefonicznym, pod opieką rodziców/opiekunów) bez 
zwrotu kosztów. 

22. Sprawy nie objęte regulaminem ustala na miejscu Kierownik wypoczynku. 
  

Potwierdzam, że zapoznałem się z powyższym Regulaminem  
i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.  

 
 

........................................................................      ........................................................................ 
       data i podpis uczestnika wypoczynku                                     data i podpis rodzica nieletniego              



 

 
 

WARUNKI REZERWACJI: 
 

1. Organizatorem wypoczynku jest Lubelska Akademia Sportu CampiSportivi.  
2. Zgłoszenie uczestnika na wypoczynek następuje po wypełnieniu i przesłaniu 

Formularza rezerwacji, dostępnego na stronie Klubu:  
http://www.campisportivi.pl/obozy-kolonie/zapisz-sie-na-oboz  

3. Oryginał Karty zgłoszenia uczestnika należy dostarczyć najpóźniej w dniu zebrania 
organizacyjnego. 

4. Wpłatę zadatku w wysokości 500 PLN/os należy uiścić w ciągu 7 dni od przesłania 
Formularza rezerwacji – brak wpłaty po tym terminie powoduje usunięcie osoby z listy 
rezerwacji. 

5. Wpłaty drugiej kwoty w wysokości 500 PLN/os należy dokonać w ciągu 4 tygodni  
od wpłacenia pierwszego zadatku.  

6. Rozliczenie końcowe musi nastąpić najpóźniej do 14 dni przed planowanym 
wypoczynkiem. 

7. Wpłaty dokonywane są gotówką lub na konto LAS CampiSportivi:  
Alior Bank nr 16 2490 0005 0000 4530 3460 0373. 

8. Brak wpłat w określonych powyżej terminach powoduje wycofanie zgłoszenia bez 
zwrotu wpłaconego pierwszego zadatku.  

9. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka  
w wypoczynku - rodzice/opiekunowie prawni powinni przekazać informację  
o rezygnacji  z uczestnictwa e-mailem na adres info@campisportivi.pl 

10. W sytuacji rezygnacji z udziału w wypoczynku, zgodnie z powyższymi Warunkami 
rezerwacji, LAS CampiSportivi dokona zwrotu wpłaty z zastrzeżeniem:  

a) rezygnacja do 15 dni przed datą rozpoczęcia wypoczynku - zwrot za 
potrąceniem zadatku w wysokości 500 zł  

b) rezygnacja na mniej niż 14 dni od daty rozpoczęcia wypoczynku - zwrot za 
potrąceniem 90% ceny wypoczynku. 

11. Po rozpoczęciu wypoczynku opłata nie będzie zwracana, a uczestnik nie może zostać 
zastąpiony przez inną osobę. 

12. Do każdej wpłaty dokonanej z tytułu udziału w wypoczynku możliwe jest wystawienie  
Rachunku (najpóźniej do 3 miesięcy od daty zakończenia wypoczynku) i wysłanie 
mailowo na adres podany przez Zamawiającego. 

13. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu wypoczynku 
i Warunków rezerwacji. 

 
 
 RODO: 

Zgodnie z rozporządzeniem RODO informujemy, że 

1) administratorem Państwa danych osobowych, w związku z udostępnieniem których następuje niniejszy kontakt, jest Lubelska Akademia 

Sportu CampiSportivi, Lublin 20-884, ul. Milenijna 12/58, 2) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu usług LAS 

CampiSportivi, w tym marketingu bezpośredniego polegającego na kontaktowaniu się z Państwem w celu zaprezentowania ofert lub 

promocji LAS CampiSportivi,; 3) Odbiorcami danych mogą być w zakresie niezbędnym organy państwa uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, w tym Ministerstwo Sportu i Turystyki, Kuratorium Oświaty, Urząd 

Miasta Lublin oraz Urząd Gminy Wólka, jako strony nadzorujące organizację wypoczynku/zgrupowań/obozów/kolonii oraz szkoleń dzieci 

i młodzieży oraz biorące udział w dofinansowaniu Klubu, a także podmioty, za pomocą których wykonujemy swoją działalność. Dane 

osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 4) Dane Państwa będą przechowywane do 

momentu cofnięcia wyrażonej przeze Państwa zgody, ewentualnie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w 

interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły. 6) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 7) Podanie przez 

Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w szkoleniu, wypoczynku/obozie/zgrupowaniu/kolonii 

organizowanym przez LAS CampiSportivi. 8) Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 

profilowania. 

http://www.campisportivi.pl/obozy-kolonie/zapisz-sie-na-oboz
mailto:info@campisportivi.pl

