
REGULAMIN ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO 
miejsce i 
termin.......................................................................... 
1. Kazdy uczestnik zgrupowania sportowego zobowiazuje 
sie przestrzegac warunki niniejszego regulaminu, a 
zgłoszenie uczestnictwa jest rownoznaczne z akceptacja 
jego tresci przez uczestnika i jego rodzicow/opiekunow 
prawnych. 
2. Kazdy 
uczestnik zgrupowania  ma prawo do: 

1.a)  pełnego skorzystania z programu zgrupowania, 
2.b)  korzystania ze wszystkich urzadzen rekreacyjno-

sportowych znajdujacych sie w osrodku, 
ale wyłacznie za wiedza i zgoda trenerow, 

3.c)  wnoszenia własnych propozycji do programu 
zgrupowania, 

4.d)  uzyskania w kazdej sprawie pomocy ze strony kadry
zgrupowania  i osrodka, 

5.e)  poszanowania swoich pogladow i przekonan, 
6.f)  kontaktowania sie rodzicami w wyznaczonych 

porach, 



7.g)  przyjmowania podczas zgrupowania  gosci (w 
uzgodnieniu z kadra zgrupowania). 

3. Uczestnik zgrupowania zobowiazany jest: 
a) przestrzegac regulaminow zgrupowania, obiektow 
sportowych i osrodka, w ktorym zgrupowanie sie odbywa 
oraz stosowac sie do polecen trenerow i wychowawcow, 
b) zabrac ze soba wazna legitymacje szkolna, 
c) realizowac program zgrupowani oraz punktualnie stawiac 
sie na zajeciach i aktywnie w nich uczestniczyc, 
d) dbac o czystosc i porzadek w pomieszczeniach 
zajmowanych na terenie osrodka oraz o powierzony sprzet, 
e) odnosic sie z szacunkiem do trenerow, wychowawcow, 
kolegow i innych osob, 
f) przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa, 
dotyczacych zwłaszcza kapieli i ruchu drogowego, 
g) informowac kadre zgrupowania  o kazdym wypadku, 
kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i 
innych ograniczeniach uniemozliwiajacych udział w 
zajeciach i wykonywanie cwiczen (jesli o wyzej 
wymienionych okolicznosciach wiedza rodzice/opiekunowie 
prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformowac o 
tym kadre zgrupowania), 
h) dbac o higiene i schludny wyglad. 

4.Obecnosc na wszystkich zajeciach jest obowiazkowa, a
niemoznosc wziecia udziału nalezy kazdorazowo 
zgłosic u opiekuna grupy przed rozpoczeciem zajec. 

5.W kwestiach spornych i konfliktowych miedzy 



uczestnikami zgrupowania  nalezy zwracac sie do 
trenerow, instruktorow i opiekunow. 

6.Korzystanie z obiektow i ze sprzetu i sportowego jest 
dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody 
trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem. 

7.Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalac sie od 
grupy, szczegolnie poza teren osrodka bez wiedzy i 
zgody wychowawcy. 

8.Na zgrupowaniu obowiazuje bezwzgledny zakaz 
posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu 
oraz posiadania i zazywania jakichkolwiek srodkow 
odurzajacych. 

9.Cisza nocna obowiazuje od godziny 22.00 do 6.00. 
10.W trakcie zajec i   ciszy nocnej obowiazuje 

bezwzgledny zakaz uzywania telefonow komorkowych, 
konsol, komputerow itp. 

11.Organizatorzy i opiekunowie zgrupowania  nie 
ponosza odpowiedzialnosci za cenne i wartosciowe 
przedmioty i urzadzenia oraz nie powierzone 
opiekunom pieniadze zabrane na zgrupowanie przez 
uczestnika, a takze za bagaz skradziony, zgubiony lub 
zniszczony z braku starannosci uczestnika. 

12.Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponosza materialna 
(finansowa) odpowiedzialnosc za szkody 
przez niego wyrzadzone w trakcie pobytu na 
zgrupowaniu. 

13.W trakcie trwania zgrupowania nie przewiduje sie 



„czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji 
uczestnikow, ktorzy pozostaja przez cały czas pod 
nadzorem opiekunow. 

14.Wczasie podrozy,wycieczek czy postoju autokaru na 
parkingu nalezy scisle przestrzegac zalecen 
kierownika podrozy/wycieczki. 
15. Podczas zwiedzania muzeow, parkow 
krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiazani 
sa do przestrzegania regulaminow tych obiektow. 
16.  W przypadku powaznego naruszenia regulaminu 
zgrupowania  Organizator zastrzega sobie prawo 
stosowania srodkow dyscyplinujacych, takich jak 
upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z 
powiadomieniem rodzicow lub opiekunow. W 
przypadku, gdy srodki te okaza sie nieskuteczne lub 
gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa 
innych uczestnikow zgrupowania, uczestnik moze 
zostac skreslony z listy uczestnikow, a po 
wczesniejszym zawiadomieniu rodzicow wydalony ze 
zgrupowania na koszt własny rodzicow/opiekunow – 
bez prawa do zwrotu naleznosci za niewykorzystana 
czesc pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna 
za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrac 
dziecko w ciagu 48 godz. 

 
Oswiadczam, ze zapoznałem sie z regulaminem 
zgrupowania, akceptuje wszystkie jego warunki i 



zobowiazuje sie do jego przestrzegania 

Uczestnicy: 


