REGULAMIN PÓŁKOLONII I3/4 KOLONII
W związku z zaistniałą sytuacja związana z epidemią będziemy się stosować do obecnie obowiązujących przepisów i
wytycznych sanitarnych- program szkoleń, kursów, półkolonii może ulec zmianie w celu dostosowani do odgórnych
wymogów
Uczestnicy:












Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach i nie opuszczamy ich;
Stosujemy się do poleceń wychowawców;
Stosujemy się do wymogów sanitarnych;
Podczas zajęć nie używamy telefonów komórkowych;
Szanujemy siebie nawzajem w słowach i czynach;
Dbamy o higienę i zdrowie;
Nie dotykamy sprzętu znajdującego się na terenie obiektu, poza tym, który wyznaczy nam wychowawca, instruktor;
Poza teren obiektu wychodzimy tylko pod opieką wychowawcy;
Podczas wycieczek i przemarszów wszyscy idą razem i nikt nie odłącza się od grupy bez zgody wychowawcy;
W przypadku złego samopoczucia zgłaszamy to wychowawcy;
W przypadku notorycznego niestosowania się do regulaminu dziecko zostaje wypisane z półkolonii, 3/4kolonii bez
zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu.

Rodzice / opiekunowie:

1.

Za doprowadzenie i odprowadzenie dzieci do miejsca półkolonii/3/4kolonii odpowiadają rodzice/opiekunowie lub
osoby wskazane w karcie zgłoszeniowej;
2. W przypadku odbioru dziecka przed zakończeniem programu rodzice/opiekunowie zgłaszają ten fakt wychowawcy
grupy;
3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie są zobowiązani wyrazić na to zgodę;
4. Rodzice/opiekunowie odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko podczas półkolonii, 3/4kolonii;
organizator nie bierze odpowiedzialności za utracone rzeczy oraz przedmioty wartościowe;
5. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich zajęciach sportowych, dziecko nie ma jakichkolwiek
przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa i innych sportów;
6. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych będą organizowane alternatywne zajęcia dla dzieci.
7. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka /podopiecznego/ (zdjęcia i filmy z obozu na stronie
internetowej firmy, portalach społecznościowych jak np. Facebook, Instagram i YouTube oraz innych materiałach
multimedialnych)
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz do celów marketingowych (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz informacją „RODO”
9. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii, 3/4kolonii oraz szkoły żeglarskiej Sopot34 i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
Data: ……...……….. Podpis opiekuna/rodzica: ………….………… Podpis dziecka: ………………………..… 
Wypełniony i podpisany skan wypełnionego formularza, oraz podpisane zgody, regulaminy prosimy odesłać na
adres: orka@orkasurf.pl (oryginał przyjmiemy na miejscu w pierwszym dniu zajęć)

Regulamin uczestnika obozu/kursu.
1. Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
-wypełniania poleceń instruktora i opiekunów-przestrzeganiu harmonogramu dnia, tj. godzin
zajęć sportowych, animacji oraz posiłków (jeśli dotyczy)
-przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w swoim pokoju/przyczepie
-dbałości o sprzęt
-przestrzegania godzin ciszy nocnej –22:00, po tej godzinie zabronione jest przebywanie poza
swoim pokojem/namiotem bez zgody instruktora/opiekuna, po godzinie 24:00 opuszczanie bazy
jest zabronione
2. Zabrania się bez zgody i nadzoru instruktora/opiekuna:
-pływania i kąpieli w zbiornikach wodnych
-oddalania się poza teren bazy i kempingu
3. Ze sprzętu wodnego można korzystać wyłącznie za zgodą, wiedzą i pod nadzorem instruktora
lub po wcześniejszym poinformowaniu recepcji –uczestnik otrzymuję zgodę po otrzymaniu
wyraźnego przyzwolenia od rodzica/opiekuna prawnego przez recepcję/kierownika obozu.
4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do noszenia kamizelki asekuracyjnej podczas zajęć na wodzie,
oraz do noszenia kasku podczas zajęć kitesurfingowych i na wakeboardzie.
5. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni, którzy po zakończeniu obozu zostaną obciążeni rachunkami za straty.
6. Ze względu na sportowy charakter obozu spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, oraz zażywanie
środków odurzających jest surowo zabronione–zakaz dotyczy również osoby dorosłe
przebywające na terenie bazy. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu uczestnik zostanie
wydalony z obozu. W takim przypadku rodzice lub opiekun prawny jest zobowiązany do
zabrania uczestnika obozu na koszt własny w trybie natychmiastowym.
7. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach i nie opuszczamy ich;
8. Stosujemy się do poleceń wychowawców;
9. Podczas zajęć nie używamy telefonów komórkowych;
10. Szanujemy siebie nawzajem w słowach i czynach;
11. Podczas wycieczek i przemarszów wszyscy idą razem i nikt nie odłącza się od grupy bez zgody
wychowawcy;
12. W przypadku złego samopoczucia zgłaszamy to wychowawcy;
13. W przypadku notorycznego niestosowania się do regulaminu dziecko zostaje wypisane z obozu
bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu.
14. Ewentualne konieczne odwiedziny rodziców i zwalnianie dzieci z zajęć możliwe sąwyłącznie
powcześniejszej konsultacji z opiekunami grup.
15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe uczestników.
Istnieje możliwość oddaniaich w depozyt.
16. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego regulaminu.
17. Uczestnicy obozu i ich rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu
obozu.
Data: ……...……….. Podpis opiekuna/rodzica: ………….………… Podpis dziecka: ………………………..… 

Regulamin Szkoły Żeglarskiej SOPOT34

1.

Pływanie na wypożyczonym sprzęcie windsurfingowym, SUP, katamaranach, łodziach wiosłowych, kitesurfingu może
odbywać się tylko do molo w Sopocie i 1 km w stronę Gdańska od miejsca lokalizacji wypożyczalni i do 700 m od brzegu.

2.

W strefie przybrzeżnej użytkownicy zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonym torze wodnym,

3.

Obowiązuje kategoryczny zakaz poruszania się po wyznaczonych strefach kąpielisk.

4.

Samodzielną żeglugę mogą uprawiać jedynie osoby, które ukończyły 16 rok życia. Osoby młodsze wychodzą na wodę
tylko pod opieką instruktora lub opiekuna.

5.

Wszyscy wypożyczający mają obowiązek pływania w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki dostarcza wypożyczalnia).

6.

Osoby wypożyczające sprzęt deklarują, że ich stan zdrowia pozwala na uprawianie danego sportu i ponoszą pełną
odpowiedzialność za ewentualne problemy zdrowotne powstałe w wyniku korzystania z wypożyczonego sprzętu.

7.

Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających sprzętu nie wypożycza się.
Osoba wypożyczająca, biorąca udział w zajęciach deklaruje, że nie jest pod wpływem tych środków.

8.

Dane osobowe pobierane w formularzu wypożyczenia wykorzystywane są jedynie w celach informacyjnych,

podczas

ewentualnej akcji ratunkowej oraz, jako zabezpieczenie wypożyczonego mienia.

zgodnie

Ich

przetwarzanie

jest

z ustawą RODO.

9.

Dźwięk trąbki sygnałowej wydany z brzegu oznacza natychmiastowy powrót do brzegu.

10. W przypadku jakichkolwiek oznak zbliżającej się burzy należy natychmiast powrócić na brzeg.
11.

Podczas niekorzystnych warunków pogodowych, burzy oraz wiatrów przekraczających 5Bf sprzętu windsurfingowego,
SUP, katamaranów i łodzi wiosłowych nie wypożycza się.

12.

Za zniszczenia sprzętu materialnie odpowiada wypożyczający.

13.

Po zakończeniu pływania, wypożyczający musi niezwłocznie się zgłosić do recepcjonistki w celu uiszczenia opłaty.

14.

Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Opłata pobierana
jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.

15. Akwen jest monitorowany przez jednostkę WOPR.
16.

Koszty holowania pokrywa wypożyczający.

17. Nie bierzemy odpowiedzialności za niekorzystne warunki atmosferyczne oraz biologiczne panujące na akwenie
18. .Odpowiedzialność w przypadku uszkodzeń mienia i ciała:
1)

2)
3)
4)
5)

Wypożyczalnia, organizator kursów, szkoleń nie jest zobowiązany do ubezpieczania uczestników pływania od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Osoby pływające na sprzęcie wypożyczalni uczestniczące w szkoleniach i kursach
zobowiązane są do ubezpieczyć się we własnym zakresie,
Osoby korzystające ze sprzętu wypożyczalni korzystają z niego na własne ryzyko i sami ponoszą wszelkie konsekwencje w
przypadku jakichkolwiek wypadków i uszkodzeń ciała,
Osoby z przewlekłymi schorzeniami i kontuzjami są zobowiązane poinformować o tym obsługę przed wypłynięciem,
Za zniszczenie, zgubienie i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksplantacji sprzętu z wypożyczalni materialną
odpowiedzialność ponosi wypożyczający-użytkownik,
Podstawą reklamacji składanej przez użytkowników wypożyczalni nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których
wypożyczalnia przy należytej staranności, nie mogła przewidzieć lub zaistniały nie z winy wypożyczalni.

Data: ……...……….. Podpis opiekuna/rodzica: ………….………… Podpis dziecka: ………………………..… 

INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana/Państwa
danych osobowych jest Orka Piotr Orlikowski, ul Bitwy pod Płowcami 55, Sopot. orka@orkasurf.pl zwany/zwana
dalej „Administratorem danych”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa ich podania lub brak zgody na
przetwarzanie danych już udostępnionych (co wiązać będzie się z koniecznością usunięcia Pani/Pana/Państwa
danych osobowych przez Administratora danych), może utrudnić albo wręcz uniemożliwić należyte wykonane
umowy.
Uprzejmie informujemy, że zawierając niniejszą umowę jednocześnie wyraża Pan/Pani (wyrażają Państwo)
zgodę na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych, przez Administratora danych, w celach
niezbędnych dla realizacji tej umowy, a także innych celach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Jednocześnie wskazujemy, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe, będą przechowywane przez
Administratora danych, przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora danych lub
innym osobom, czy podmiotom, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą
odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) przenoszenia swoich danych,
e) wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo, do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana/Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano zgodnie z prawem, zanim zgoda została wycofana.

Data: ……...……….. Podpis opiekuna/rodzica: ………….…………

