
Regulamin uczestników Zimowej Familiady Sportteam Zdrowy Styl 
 
1. Uczestnik jest obowiązany bezwzględnie przestrzegać wytycznych określonych w Umowie lub informacjach  
    szczegółowych o Familiadzie (np. dotyczących miejsc wsiadania i wysiadania z zapewnionych przez  
    Organizatora środków transportu). Koszty wynikłe z niedochowania tego obowiązku obciążają Uczestnika 
    lub jego piekunów prawnych. 

2. W czasie trwania Familiady Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do poleceń  
    przedstawicieli Organizatora i osób odpowiedzialnych za realizację programu (w tym kadry, instruktorów,  
    wychowawców). 

3. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać przepisy prawa. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Uczestnika  
    z Familiady, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne prowadzenie Familiady, narusza prawo lub nie przestrzega  
    regulaminów Familiady ustalonych przez Organizatora. Wszelkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponosi  
    Zgłaszający. 

5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z jego winy szkody powstałe w czasie trwania Familiady  
    oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa właściwymi dla miejsca  
    pobytu lub pokrycia kosztów ich napraw z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby  
    niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni. 

6 . Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponosi kadra instruktorska w czasie trwania zajęć programowych   
     świadczonych dla niepełnoletnich  a ustaje w chwili ich zakończenia tj. przekazania osoby niepełnoletniej  
     opiekunowi prawnemu. Miejsce odbioru Uczestników niepełnoletnich przez ich opiekunów prawnych ustala  
     kadra instruktorska w czasie trwania Familiady.  

7.  Uczestnicy Familiady ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje mienie. 

8.  Niepełnoletni uczestnicy Familiady w czasie zajęć programowych, będąc pod opieką instruktora  
     prowadzącego, mają obowiązek:  
     - trenować i bawić się na stoku/w parku wodnym tylko pod okiem trenera; zajęcia rozpocząć i kończyć zbiórką; 
       - zabierać na stok/do parku wodnego właściwy strój i potrzebny sprzęt; 
       - dbać o czystość – nie śmiecić; 
       - nie oddalać się z miejsca treningu/zabawy bez pozwolenia trenera;  
       - podporządkować się zakazowi rzucania śnieżkami i nacierania śniegiem/biegania po płycie parku wodnego;  
       - we właściwy sposób zachowywać się w stosunku do innych uczestników – nie popychać innych do zjazdu lub na wyciągu/  
         do wody na basenie; nie wznosić okrzyków; 
       - zjeżdżać ze stoku z całą grupą lub za pozwoleniem instruktora/ nie wchodzić do wody bez pozwolenia; 
       - stosować się do poleceń trenera i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.  
 
 
 

 


