WARUNKI UCZESTNICTWA NA OBOZIE TANECZNYM W
PRZYJEZIERZU
1. Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 1325 złotych, płatność kosztów wyjazdów następuje w
dwóch ratach.
2. Wpłaty zaliczki (pierwsza rata) w wysokości 300,-zł należy dokonać bezpośrednio po dokonaniu
zapisu na rachunek bankowy nr: 68 10204027 0000 1102 1229 1870, Niepubliczna Placówka
Oświatowo-Wychowawcza Akademia Tańca Fun&Dance Leszek Tatała, 61-359 Poznań,
ul. Św. Antoniego 16; termin zapisów mija 10.04.br
3. Drugą ratę, czyli pozostałą kwotę 1025,-zł należy wpłacić do dn.31.05.br.
4. W przypadku braku wpłaty we wskazanym powyżej terminie (dotyczy to zarówno pierwszej jak i
drugiej raty) organizator zastrzega sobie prawo do odsprzedania miejsca innej osobie.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w organizowanym obozie tanecznym ustala się następujące zasady
zwrotu kosztów, w zależności od terminu zgłoszenia rezygnacji:
5.1 Zgłoszenie rezygnacji do 10.04.br. – nastąpi zwrot całej zaliczki (300,-zł)
5.2 Zgłoszenie rezygnacji od dnia 11.04.br. – zaliczka (300,-zł) nie podlega zwrotowi
5.3 Zgłoszenie rezygnacji od dnia 1.06.br. – cała wpłata (1295,-zł) nie podlega zwrotowi
6. w/w zasady zwrotu opłat nie dotyczą osób, które na miejsce rezygnującego znajdą innego uczestnika obozu.
7. W przypadku podwyżek cen żywności i energii wpływających na koszty organizacji dopuszcza się
możliwość zwiększenia ceny obozu
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki w realizacji programu obozu wynikające z przyczyn od
niego niezależnych (np. warunki pogodowe) lub zawinionych przez uczestników.
9. W przypadku niemożności zorganizowania obozu z powodów związanych z restrykcjami Covid
cała wpłacona kwota zostanie zwrócona.

REGULAMIN OBOZU TANECZNEGO:
1. Obóz ten jest nastawiony na taniec, a także na inne formy ruchu.
2. Każdy obozowicz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obozu, regulaminu kąpieli i planu dnia.
3. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do brania aktywnego udziału w zajęciach.
4. Uczestnicy obozu stosują się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu.
5. Zabrania się samowolnego oddalania z miejsca obozu lub innego miejsca pobytu.
6. Wszyscy uczestnicy obozu muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie
ośrodka, podczas kąpieli w jeziorze, a także z zasadami bezpieczeństwa na drodze oraz bezwzględnie ich
przestrzegać.
7. Wszyscy uczestnicy obozu muszą przestrzegać aktualnych zasad bezpieczeństwa związanymi z restrykcjami
Covid, z wytycznymi MZ i MEN
8. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do poszanowania mienia obozowego, a także mienia ośrodka
lub miejsca, w którym się znajduje. Za każde zawinione uszkodzenie mienia odpowiadają finansowo
rodzice lub opiekunowie.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest również do przestrzegania porządku w swoim pokoju oraz w miejscu, w
którym aktualnie przebywa.
10. W czasie trwania turnusu wszystkich obozowiczów obejmuje bezwzględny zakaz palenia papierosów,
picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających pod jakąkolwiek postacią (a także ich posiadania) pod
groźbą kary natychmiastowego wydalenia z obozu.
11. Podczas zajęć i po ogłoszeniu ciszy nocnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych
(należy je wyłączyć).W przypadku nadużywania telefonów komórkowych, będą one zabierane do
depozytu przez wychowawców i wydawane tylko na czas rozmowy z rodzicami/opiekunami
12. Organizator nie odpowiada za zaginięcie lub zniszczenie przywiezionych na obóz telefonów
komórkowych, a także za zaginięcie pieniędzy lub innych rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju
lub w innym miejscu, a nie zdeponowanych u wychowawcy.
13. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu obozu lub swą postawą stwarzają kłopoty
wychowawcze, będą stosowane kary: upomnienie, wyłączenie z zajęć, wydalenie z obozu bez zwrotu
poniesionych kosztów.
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