
REGULAMI  OBOZU  LETNIEGO  DO  ŁAZ  W  TERMINIE   22-29.08.2021

Postanowienia wstępne

1.Organizatorem obozu letniego do Łaz w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym POSEJDON

jest  Biuro  Turystyczne  EVA-TOUR  Ewa  Zaleska-Figaj  z  siedzibą  w  Krotoszynie   63-700  ul.

Mazurska 3, NIP 621-111-10-01 

2. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na

postanowienia  niniejszego  regulaminu,  wpłacenie  kwoty  1100zł  w  dwóch  ratach  (  zgodnie  z

wcześniej  przesłaną  zgodą  na  wyjazd  na  obóz),  dostarczenia  w  dniu  wyjazdu  podpisanego

Oświadczenia, że dziecko w dniu wyjazdu jest zdrowe, nie mieszkało w poprzedzających wyjazd

dziesięciu dniach  z osobą na kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

chorobą  Covid-19 lub inną zakaźną.

3. Organizator może odwołać obóz w przypadku, jeśli sytuacja epidemiologiczna w Polsce uległaby

pogorszeniu i zostałyby wprowadzone nowe wytyczne GIS MZ I MEN uniemożliwiające wyjazd.

Uczestnikom przysługuje wtedy zwrot wpłaconych kwot zgodnie z przepisami art. 15k.ustawy z

dnia 31.03.2020 tzw. Tarcza Antykryzysowa ( zwrot po 180 dniach) lub zamiana wpłaconej kwoty

na Voucher do wykorzystania na dowolny wyjazd z BT EVA-TOUR i za pośrednictwem BT EVA-

TOUR wyjazd od innego Touroperatora, ważny do końca 2022 roku.

4. Rodzic lub prawny opiekun może zrezygnować z wyjazdu swojego dziecka na obóz w dowolnym

czasie po podpisaniu niniejszego regulaminu z powodu sytuacji związanej z Covid-19 np. z powodu

kwarantanny i przysługuje mu wtedy zwrot wpłaconych kwot zgodnie z powyższym pkt.3.

Rezygnacja  z  wyjazdu  z  powodów  innych  niż  Covid-19  jest  możliwa  zgodnie  z  warunkami

uczetnictwa BT EVA-TOUR dostępnymi na stronie internetowej www.evatour.pl.

5. BT EVA-TOUR  zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia obozu zgodnie z Wytycznymi

GIS, MZ i MEN stanowiącymi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6.Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pieniądze  i  wartościowy sprzęt  ,  który  posiada

uczestnik , jeśli po przybyciu  nie zostały oddane do depozytu opiekunom.

7.Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich dziecko.

Uczestnik oraz rodzic/opiekun prawny

1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiazek dostarczyć do Organizatora BT EVA-TOUR prawidłowo i

kompletnie  wypełnioną  Kartę  uczestnika  obozu  oraz  podpisany  niniejszy  Regulamin   drogą

elektroniczną na adres  evatour@wp.pl  lub pocztą  na adres  BT EVA-TOUR 63-700 Krotoszyn

ul.Mazurska 3  lub najpóźniej w dniu wyjazdu na zbiórce.

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego  i zgodnego z prawdą podania wszystkich

ważnych  informacji  dotyczących  zdrowia  dziecka(  w  szczególności  informacje  o  chorobach

przewlekłych)   i  zachowania  się  dziecka   w  karcie  uczestnika  obozu.  Organizator  nie  ponosi

odpowiedzialności  za  sytuacje,  które  wynikają  z  niekompletnej  informacji  podanej  w  Karcie

uczestnictwa.

http://www.evatour.pl/
mailto:evatour@wp.pl


2.Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w pkt. 2 postanowień ogólnych rodzic

/opiekun prawny dostarcza na zbiórkę w dniu wyjazdu 22.08.2021 i wręcza go kierownikowi obozu

lub opiekunowi.

Zbiórka w dniu 22.08.2021 dla uczestników z Krotoszyna o godz. 7:00 - parking przed Dworcem

PKP,  dla uczestników ze Śremu o godz. 8:00 - parking przy Basenie

3. Na zbiórkę w dniu wyjazdu odprowadza dziecko 1 osoba ( rodzic/ opiekun prawny), która jest

zdrowa i  w ostatnich  10 dniach nie  przebywała na kwarantannie  i  nie  miała  kontaktu  z  osobą

zakażoną.  Rodzic  nie  wchodzi  do  autokaru  i  zachowuje  dystans  społeczny  w  stosunku  do

pozostałych osób.

4. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego odbioru dziecka (do 12 h) z miejsca

wypoczynku  w  przypadku  wystąpienia  u  ich  dziecka  niepokojących  objawów  choroby

(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) potwierdzonych przez lekarza.

5.Uczestnik   obozu   zobowiązany jest  podporządkować  się  poleceniom  kadry (kierownikowi,

wychowawcom, ) oraz  zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów

obowiązujących  w  obiekcie  zakwaterowania  oraz  miejscach  realizacji  programu(  m.in.zasad

higieny związanych z przeciwdziałaniem Covid-19, przeciwpożarowych, poruszania się po drogach

publicznych,  zachowania  w  autokarze  oraz  podczas  wsiadania  i  wysiadania,  ciszy  nocnej  ,

korzystania z kąpieliska ,  z którymi zostaną zapoznani po rozpoczęciu obozu.

6.Uczestników obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków i

innych używek

7.Uczestnicy nie mogą samowolnie oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenie

zajęć.

8. Uczestnicy zobowiązani są do czynnego udziału w zajęciach przewidzianych programem obozu,

przestrzegania harmonogramu dnia, w tym godzin posiłków i zajęć oraz ciszy nocnej.

9. Uczestnicy zobowiązani są do szczególnego przestrzegania zasad higieny, w tym częstego mycia

rąk  i  korzystania  ze  środków dezynfekujących  znajdujących  się  w obiekcie  oraz  korzystania  z

własnych  środków dezynfekujących.  Są  zaopatrzeni  przez  rodziców również  we  własne  środki

ochrony osobistej, maseczki, żel przeciwbakteryjny)

10. Uczestnicy zobowiązani są do informowania opiekunów w trakcie trwania obozu o wszelkiej

niedyspozycji lub złym samopoczuciu zarówno swoim jak i kolegów.

11. Uczestnicy zachowują dystans społeczny w stosunku do osób nie będących członkami ich grupy

obozowej zarówno na terenie obiektu jak i poza nim.

12.W stosunku do uczestników  nie przestrzegających zasad objętych regulaminem BT Eva -Tour

zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących

takich  jak:  upomnienie,  powiadomienie  rodziców,  szkoły.  Poważne  naruszenie  zasad,  a  w

szczególności  :  spożywanie  alkoholu,  używanie  narkotyków  czy  palenie  papierosów  lub

powodowanie  zagrożenia  bezpieczeństwa  dla  siebie  i  innych   grozi   wydaleniem z  obozu  bez

zwrotu kosztów .



Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  ze  wszyskimi  informacjami  zawartymi  w  niniejszym

regulaminie, które przyjmuję do wiadomości, rozumiem i akceptuję

data                         podpis uczestnika                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego

.....................           …………………………….                      …………………………………….

Załączniki:

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Oświadczenie

Wytyczne GIS, MZ i MEN  


