
REGULAMIN OBOZU TANECZNEGO GROW CAMP 2020 
 
A. Uczestnik obozu ma prawo: 
• do udziału we wszystkich zajęciach programowych, 
• wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do Instruktora, Wychowawcy lub Kierownika Obozu,  
• do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.  

B. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 
• przestrzegać regulamin obozu/ośrodka/hotelu oraz stosować się do poleceń instruktorów, Wychowawców i Kierownika Obozu, 
• uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę, instruktora, kierownika 

obozu lub lekarza, 
• punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,  punktualnie stawiać się na wszystkich zbiórkach i posiłkach, 
• nie oddalać się samowolnie od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy i nie podejmować jakichkolwiek działań, 

które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu uczestnika lub innych osób, 
• dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie obozu, mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób, 
• przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, m. in.: dot. kąpieli w basenie, ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych, a w 

razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia - natychmiast poinformować kadrę obozu, 
• informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu. 
• posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne gwarantujące prawo do świadczeń w ramach publicznej opieki zdrowotnej. 

C. Uczestnik obozu (rodzic/opiekun) zobowiązuje się do wniesienia opłaty za uczestnictwo w obozie wg obowiązującego cennika oraz zasad 
uczestnictwa dostępnych na stronie www.growacademy.pl/growcamp-2020. oraz przekazania Organizatorowi wszelkich informacji o 
uczestniku w karcie kwalifikacyjnej. 
D. Zabrania się posiadania i zażywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków stymulujących i odurzających, posiadania narzędzi 
niebezpiecznych oraz wszczynania bójek, awantur i zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku. 
E. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub 
pobytu na obozie i zniszczenia w mieniu, z którego korzysta. W czasie ciszy nocnej uczestnicy nie mogą opuszczać swoich pokoi z wyjątkiem 
udania się do wychowawcy w sprawach, które muszą zostać natychmiast rozwiązane; wyjścia do toalety, jeśli toaleta znajduje się poza 
pokojem; opuszczenia pokoju w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 
F. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu lub problemów wychowawczych Uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, i po 
wcześniejszym zawiadomieniu rodziców, wydalony z obozu, bez zwrotu opłaty za obóz. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za 
Uczestnika powinna go odebrać w ciągu 48 godz. od zawiadomienia, na koszt własny uczestnika (lub na koszt rodziców/opiekunów). W 
przypadku nie odebrania skreślonego z listy Uczestnika, Grow Brand Piotr Chojnacki zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę 
właściwych władz (policja).G. Na obozie Grow Camp obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu i 
wychowawcy. 
H. Prosimy rodziców/opiekunów/znajomych uczestników o niekwaterowanie się podczas trwania obozu Grow Camp w obiekcie i na jego 
terenie, w którym organizowany jest obóz Grow Camp. 
I. Rodzic (Opiekun prawny) jest odpowiedzialny za przywiezienie dziecka na miejsce zbiórki w dniu wyjazdu oraz odbiór dziecka po powrocie 
z obozu w wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie. W przypadku nie odebrania uczestnika przez rodzica/opiekuna, Organizator lub osoba 
przez niego upoważniona przywiezie dziecko do miejsca zamieszkania podanego w karcie kwalifikacyjnej. Za przywiezienie dziecka wszelkie 
koszty pokryją rodzice/opiekunowie. 
J. Na obozie, ze względu na specyfikę, rzeczy cenne, wartościowe, oraz pieniądze należy przekazywać do depozytu  Wychowawcom. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenia rzeczy nie oddanych do depozytu Wychowawcom. 
K. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania obozu z przyczyn leżących po jego stronie, 
zachorowania lub zdarzenia, które uniemożliwia uczestnikowi pełny udział w programie obozu. 
L. Wszelkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody organizatora obozu lub kierownika. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za narażanie się uczestnika obozu na niebezpieczeństwo w wyniku nie przestrzegania regulaminu. 
M. Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie kwalifikacyjnej, programie obozu i  treści regulaminu, które 
przyjmuje do wiadomości i akceptuję. 
N. Podpisanie regulaminu oznacza zgodę na udział uczestnika we wszystkich formach aktywności przewidzianych przez Organizatora 
wypoczynku (np. zajęcia sportowe, wyjścia, wycieczki, ogniska, dyskoteki, imprezy i wydarzenia integracyjne). 
 
 
 
…....…………………………..….                                                     ………………………………….……………… 
      miejscowość, data                                czytelny podpis obu Rodziców/Opiekunów lub pełnoletniego uczestnika 


