
REGULAMIN ZIMOWEGO OBOZU SZACHOWEGO (ZIMOWISKA) W LĄDKU ZDROJU 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zimowy Obóz Szachowy (Zimowisko) w Lądku Zdroju (zwany dalej Obozem) odbędzie 

się w terminie 13-19.01 2018r., w Ośrodku Konferencyjno-Rehabilitacyjnym „Złoty Łan” 

w Lądku Zdroju, ul. Żwirki i Wigury 14. 

2. Organizatorem Obozu jest Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. 

3. W Obozie mogą uczestniczyć osoby małoletnie, które ukończyły 6 (słownie: sześć) lat za 

zgodą prawnych opiekunów oraz osoby pełnoletnie (zwane dalej Uczestnikami). 

4. Warunkiem wyjazdu Uczestnika na Obóz i uczestniczenia w nim jest uiszczenie całej 

opłaty za Obóz do dnia 10 grudnia 2017 r. oraz dostarczenie Organizatorowi Obozu 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Obozu wypełnionej zgodnie z wiedzą przez 

prawnych opiekunów lub pełnoletniego Uczestnika Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika, 

podpisanego przez prawnych opiekunów lub pełnoletniego Uczestnika Obozu 

regulaminu Obozu szachowego oraz oświadczenia dotyczącego opieki medycznej. 

Organizator Obozu ma prawo nie dopuścić do udziału w Obozie Uczestników, co do 

których nie zostaną spełnione powyższe wymagania.  

5. W ramach Opłaty za Obóz Uczestnikowi będzie zapewnione: zakwaterowanie w 

Ośrodku Konferencyjno-Rehabilitacyjnym „Złoty Łan” w Lądku Zdroju, przejazd środkiem 

lub środkami transportu z Uczestnikami na Obóz, z Obozu (dla Uczestników, którzy 

zapłacili dodatkową opłatę za transport), przejazdy na ewentualne wycieczki w czasie 

trwania Obozu, pełne wyżywienie oraz wszelkie niezbędne materiały, pomoce 

dydaktyczne i możliwość korzystania z wszelkiego sprzętu i urządzeń niezbędnych do 

zrealizowania Programu Pracy Obozu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków do sumy: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Organizator za 

dodatkową odpłatnością zapewnia również udział Uczestnika w 4 – dniowej szkółce 

narciarskiej. 

6. Prawni opiekunowie Uczestników małoletnich są obowiązani do właściwego 

(ilościowego i jakościowego), stosownego do możliwych warunków atmosferycznych i 

planowanego Programu Pracy Obozu, wyposażenia Uczestników w odzież i obuwie. W 

razie braku odpowiedniej odzieży lub obuwia bądź przemoczenia lub zniszczenia 

odzieży lub obuwia posiadanego przez Uczestników. Uczestnicy mogą nie zostać 

dopuszczeni do brania udziału w zajęciach organizowanych w czasie trwania Obozu. 

7. Obóz lub zajęcia przewidziane Programem Pracy Obozu mogą zostać w każdym czasie 

odwołane w całości lub w części, jeżeli warunki atmosferyczne, decyzje władz 

państwowych, samorządowych lub innych instytucji bądź inne nieprzewidziane, 

niezależne od Organizatora i niemożliwe do przezwyciężenia okoliczności uniemożliwią 

jego zgodne z prawem zorganizowanie lub odbywanie albo dotarcie na Obóz. W razie 

odwołania Obozu w całości lub w części, opłata za Obóz zostanie zwrócona 

proporcjonalnie do okresu, o jaki Obóz został skrócony, a w razie odwołania Obozu 

opłata za Obóz zostanie zwrócona w całości, pod warunkiem, że Organizator uzyska 

zwrot opłat uiszczonych właścicielowi ośrodka, w którym opłacił zakwaterowanie oraz 

przewoźnikowi / przewoźnikom, którzy zapewnili transport. W razie odwołania zajęć 

przewidzianych Programem Pracy Obozu w całości lub w części, opłata za Obóz nie 

będzie zwracana. 

8. O wszelkich zmianach w regulaminie lub Programie Pracy Obozu Organizator będzie 

informował Uczestników oraz prawnych opiekunów Uczestników małoletnich 

niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w 

Obozie w przypadku istotnych zmian może nastąpić jedynie przed jego rozpoczęciem w 



formie pisemnego oświadczenia, najpóźniej do dnia 10.12.2017 r. W przypadku 

rezygnacji z uczestnictwa w Obozie po tej dacie Uczestnik zobowiązany jest do 

dokonania zapłaty Organizatorowi pełnej stawki opłaty za uczestnictwo w Obozie. Za 

datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania pisemnego oświadczenia przez 

Organizatora. 

9. Organizator, kierownik wypoczynku, ani żaden z wychowawców nie ponoszą 

odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, uszkodzenia ciała lub rozstroju 

zdrowia spowodowanych udziałem przez Uczestnika w zajęciach sportowych, na udział 

w których nie pozwalał Uczestnikowi stan zdrowia, jeżeli osoby podpisujące Kartę 

Kwalifikacyjną Uczestnika zataiły informacje o wadach wrodzonych, przebytych 

chorobach, urazach, przeciwwskazaniach do uprawiania sportów lub prowadzonym 

leczeniu Uczestnika. 

10. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego lub pełnoletni Uczestnik zobowiązany jest 

pokryć wszelkie koszty wynikające z niestawiennictwa Uczestnika na umówioną godzinę 

odjazdu środka transportu na Obóz lub z Obozu, w przypadku Uczestników, którzy 

zapłacili dodatkową opłatę za transport oraz nieodebrania Uczestnika małoletniego z 

miejsca przyjazdu środka transportu po powrocie z Obozu, w tym także wszelkie koszty 

związane z wydaleniem Uczestnika z Obozu. 

11. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego ma obowiązek dostarczenia Uczestnika na 

miejsce odjazdu środka transportu na Obóz na minimum 15 minut przed odjazdem 

środka transportu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Organizator obozu nie 

zwraca kosztów przewozu na Obóz oraz/lub opłaty za Obóz.  

12. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego ma obowiązek odebrać Uczestnika z miejsca 

przyjazdu środka transportu po powrocie z Obozu o ustalonej godzinie pod rygorem 

podjęcia przez kierownika wypoczynku działań przewidzianych prawem. 

13. Miejscem odjazdu i przyjazdu środka transportu na Obóz oraz godzina odjazdu zostaną 

przekazane mailowo lub telefonicznie Uczestnikom Obozu lub prawnym opiekunom 

Uczestników Obozu najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem Obozu. 

14. Prawny opiekun Uczestnika małoletniego odbierający Uczestnika z Obozu lub po 

powrocie z Obozu ma obowiązek okazania na żądanie kierownika wypoczynku lub 

wychowawcy dowodu tożsamości pod rygorem odmowy wydania mu Uczestnika i 

podjęcia przez kierownika wypoczynku działań przewidzianych prawem. 

15. Organizator ma prawo odmówić wydania Uczestnika Obozu, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać Uczestnika Obozu wskazuje na spożycie alkoholu lub 

narkotyków lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić 

Uczestnikowi Obozu bezpieczeństwa. Organizator ma prawo wezwać wówczas drugiego 

rodzica lub inną upoważnioną do odbioru Uczestnika Obozu osobę lub podjąć działania 

przewidziane prawem.  

16. Za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników odpowiadają finansowo  prawni 

opiekunowie Uczestników małoletnich albo Uczestnicy. W przypadku niewykrycia 

sprawcy szkody, Uczestnicy Obozu i prawni opiekunowie Uczestników małoletnich oraz 

sami Uczestnicy małoletni są zobowiązani udzielić Organizatorowi, kierownikowi 

wypoczynku, wychowawcom i wszelkim służbom, w szczególności Policji, wszelkiej 

pomocy w celu ustalenia sprawcy szkody pod rygorem wydalenia Uczestnika z Obozu. 

17. W przypadku popełnienia przez Uczestnika czynu zabronionego lub naruszenia 

niniejszego Regulaminu i niewykrycia sprawcy czynu zabronionego lub naruszenia 

niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Obozu i prawni opiekunowie Uczestników 

małoletnich oraz sami Uczestnicy małoletni są zobowiązani udzielić Organizatorowi, 

kierownikowi wypoczynku, wychowawcom i wszelkim służbom, w szczególności Policji, 



wszelkiej pomocy w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego lub naruszenia 

niniejszego Regulaminu pod rygorem wydalenia Uczestnika z Obozu. 

18. Każdy małoletni Uczestnik podlegający obowiązkowi szkolnemu jest zobowiązany przez 

cały okres trwania Obozu posiadać ważną legitymację szkolną, a Uczestnik pełnoletni - 

ważny dokument tożsamości. 

19. Organizator, jeżeli będzie posiadał taką możliwość, zapewni nieodpłatnie przez cały 

okres trwania Obozu bezpieczne miejsce przechowywania wartościowych rzeczy 

osobistych, w tym dokumentów Uczestników, stanowiących normalne rzeczy zabierane 

na obozy lub w podróż. 

20. Organizator może odmówić dopuszczenia chętnego do wzięcia udziału w Obozie 

podając jednocześnie przyczynę odmowy. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy Uczestników  (np. 

sprzęt elektroniczny, telefony, tablety, notebooki itp.). 

 

Obowiązki Uczestników Obozu 

 

1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu i uczestniczenie we wszystkich 

punktach Programu Pracy Obozu przewidzianych dla Uczestnika. 

2. Punktualne stawianie się na wszelkie zbiórki oraz posiłki, o ile ze względów 

niezależnych od Uczestnika nie będzie to niemożliwe lub utrudnione. 

3. Przestrzeganie wszelkich norm społecznych, moralnych, etycznych i zasad współżycia 

społecznego, w szczególności kulturalne i grzeczne zachowanie się w stosunku do 

kadry i innych Uczestników Obozu oraz osób trzecich, zwłaszcza wykonujących 

jakiekolwiek zadania w Obiekcie lub na terenie przyległym i okolicznych mieszkańców. 

4. Niezwłoczne wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem 

oraz Programem Pracy Obozu poleceń kierownika wypoczynku, wychowawców lub 

przedstawicieli Organizatora. 

5. Stosowanie się do wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń kadry oraz 

wszelkich innych przepisów prawa i regulaminów dotyczących organizacji życia i 

bezpieczeństwa na Obozie, w szczególności regulaminów kąpielisk, regulaminów 

ochrony przeciwpożarowej, regulaminów korzystania z miejsc, w których w trakcie 

trwania Obozu Uczestnik będzie przebywał. 

6. Utrzymywanie porządku i ładu w pokojach, pomieszczeniach sanitarnych, jadalniach i 

innych pomieszczeniach w Obiekcie i na przyległym terenie oraz dbałość o powierzone 

lub udostępnione mienie i wyposażenie we wszystkich miejscach prowadzenia zajęć, 

spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego oraz wszelkich innych miejscach, w 

których Uczestnik będzie przebywał w trakcie trwania Obozu, a także podczas 

transportu na Obóz i z Obozu. 

7. Dbanie o higienę osobistą. 

8. Dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych Uczestników oraz natychmiastowe 

informowanie kadry lub osób pełnoletnich o dostrzeżonych zagrożeniach dla życia lub 

zdrowia swojego lub jakichkolwiek innych osób, a także zwierząt i zagrożeniach dla 

środowiska naturalnego. 

9. Niezwłoczne powiadamianie wychowawcy, kierownika wypoczynku lub osoby 

prowadzącej zajęcia o złym samopoczuciu, złym stanie psychicznym, kontuzji, urazie 

oraz wszelkich innych dolegliwościach zdrowotnych swoich oraz innych Uczestników. 

10. Niezakłócanie odpoczynku nocnego innych Uczestników oraz  wszelkich innych osób w 

godzinach od 22:00 do 7:00 



11. Dbanie o własne mienie i w razie potrzeby oddanie go na przechowanie w miejscu 

wskazanym przez kierownika wypoczynku lub wychowawcę, jeżeli takie miejsce 

zostanie wyznaczone przez kierownika wypoczynku lub wychowawcę. 

 

Prawa Uczestników Obozu 

 

1. Zgłaszanie wychowawcy lub kierownikowi wypoczynku wniosków dotyczących 

organizacji i Programu Pracy Obozu. 

2. Korzystanie z sali zajęć i urządzeń do ćwiczeń, zabaw i rekreacji znajdujących się w 

Obiekcie lub na przyległym terenie, lecz jedynie w określonych godzinach, za zgodą i w 

obecności wychowawcy lub kierownika wypoczynku.  

3. Uczestnicy pełnoletni mogą korzystać sali zajęć i urządzeń do ćwiczeń, zabaw i rekreacji 

znajdujących się w Obiekcie lub na przyległym terenie, lecz jedynie w określonych 

godzinach, za zgodą wychowawcy lub kierownika wypoczynku bez obecności 

wychowawcy lub kierownika wypoczynku, na własną odpowiedzialność. 

4. Korzystanie z basenu, za zgodą wychowawcy lub kierownika wypoczynku i w obecności 

ratownika WOPR oraz w obecności wychowawcy lub kierownika wypoczynku.  

 

Postanowienia dotyczące porządku i bezpieczeństwa na Obozie 

 

1. Zakaz samowolnego rozpalania ognisk. 

2. Zakaz samowolnego opuszczania terenu Obozu. 

3. Zakaz samowolnego oddalania się od grupy w czasie wyjść i wycieczek poza teren 

Obiektu. 

4. Zakaz samowolnego korzystania z sali zajęć i urządzeń do ćwiczeń, zabaw i rekreacji 

znajdujących się w Obiekcie lub na przyległym terenie. 

5. Zakaz: spożywania i posiadania alkoholu, palenia i posiadania papierosów, 

przyjmowania i posiadania narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu, 

zażywania i posiadania leków innych niż niezbędne do kontynuowania leczenia, o ile w 

Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika wpisano konieczność przyjmowania określonych 

leków. 

6. Zakaz samowolnego opuszczania pokoi pomiędzy godzinami 22:00 a 7:00 

7. Zakaz używania wulgarnego słownictwa. 

8. Zakaz nadmiernie hałaśliwego zachowania się. 

9. Zakaz psychicznego i fizycznego znęcania się i dręczenia innych Uczestników, kadry i 

osób spoza Obozu, a także organizowania zabaw lub żartów stwarzających zagrożenie 

dla zdrowia lub życia własnego, innych osób lub zwierząt albo dla środowiska 

naturalnego, a także dla mienia innych osób. 

10. Zakaz zmuszania jakiejkolwiek osoby do poddana się jakimkolwiek czynom lub 

czynnościom lub wykonania jakichkolwiek czynów lub czynności wbrew woli tej osoby. 

11. Naruszenie któregokolwiek z powyższych zakazów lub nieprzestrzeganie któregokolwiek 

z powyższych obowiązków może skutkować, stosownie do stopnia naruszenia 

przepisów niniejszego Regulaminu, zastosowaniem jednej z następujących sankcji: 

upomnieniem, naganą z powiadomieniem prawnych opiekunów, pozbawieniem 

możliwości brania udziału we wszystkich lub niektórych zorganizowanych w czasie 

trwania Obozu formach spędzania czasu wolnego, lub wydaleniem z Obozu. 

12. Pełnoletni Uczestnik wydalony z Obozu ma obowiązek opuszczenia terenu Obiektu w 

ciągu 24 godzin od chwili powiadomienia go o wydaleniu z Obozu z podaniem przyczyny 

wydalenia.  



13. Prawni opiekunowie małoletniego Uczestnika są zobowiązani do odebrania na własny 

koszt i we własnym zakresie wydalonego z Obozu Uczestnika w terminie 24 godzin od 

chwili powiadomienia ich w dowolnej formie o wydaleniu Uczestnika z Obozu z 

podaniem przyczyny wydalenia. Jeżeli powiadomienie o wydaleniu z Obozu nastąpiło po 

godz. 18.00, odebranie na własny koszt i we własnym zakresie wydalonego z Obozu 

Uczestnika musi nastąpić do godz. 21:00 dnia następnego. W razie nieodebrania 

małoletniego Uczestnika kierownik wypoczynku podejmie właściwe działania 

przewidziane prawem. 

14. Uczestnicy mogą przyjmować gości spoza Obozu w osobach rodziców lub opiekunów 

prawnych jedynie w godzinach 9:00 – 21:00 oraz w sytuacjach wyjątkowych za zgodą 

kierownika wypoczynku. Pomieszczenie, w którym Uczestnicy mogą przyjmować w/w 

gości zostanie wyznaczone przez kierownika wypoczynku w dniu rozpoczęcia Obozu. 

15. Korzystanie przez Uczestników z telefonów komórkowych dozwolone jest tylko w 

godzinach 21:00 – 22:00. Poza wymienionymi w zdaniu poprzednim godzinami 

Uczestnicy mają obowiązek wyłączenia telefonu komórkowego. Naruszenie tego nakazu 

może skutkować zastosowaniem jednaj sankcji, określonych w punkcie 12 niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

 

Data i podpis Uczestnika                                                   Data i podpisy prawnych opiekunów 

 

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

 


