
Niniejsze zasady stanowią integralną część umowy-zgłoszenia

ZASADY OGÓLNE
1. Uczestnicy mają obowiązek: 
- podporządkowania się poleceniom prowadzącego obóz, opiekunów i instruk-
torów,
- uczestniczenia w zajęciach przewidzianych programem obozu,
- dbania o sprzęt sportowy i asekuracyjny ,
- dbania o porządek na terenie bazy  szkoleniowej,
- przestrzegania ciszy nocnej i innych zasad obowiązujących na campingu, na 
którym znajduje się baza.
2. Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach sportowych jest możliwe tylko ze 
względów zdrowotnych lub przez rodziców  w formie pisemnej przesłanej faxem.
3. Integralną część ogólnych zasad stanowi dzienny rozkład zajęć. Obowiązuje 
punktualność.

ZAJĘCIA SPORTOWE
4. W związku z zajęciami  na wodzie uczestnicy mają obowiązek:
- pływania w kamizelkach asekuracyjnych, a w dniach nie upalnych również w 
strojach neoprenowych,
- pływania tylko po płytkim akwenie wyznaczonym do ćwiczeń przez instruktorów,
- natychmiastowego wyjścia na brzeg na polecenie instruktora w sytuacjach 
wyjątkowych (np. nagła zmiana pogody),
- stosowania się do przepisów „prawa drogi” i unikania kolizji ze współćwiczącymi,
- bezwzględnego uzgadniania z instruktorem każdej przerwy w zajęciach na wodzie 
związanej z koniecznością wyjścia na brzeg,
5. W związku z zajęciami na wodzie zabronione jest:
- wychodzenie na wodę bez opieki instruktora tzn. przed godziną rozpoczęcia zajęć, 
w czasie przerwy obiadowej lub po skończonych zajęciach,
- odpływanie od swojej grupy ćwiczącej na odległość utrudniającą kontakt z 
instruktorem o ile nie wymaga tego program zajęć,
- celowe stwarzanie sytuacji zbędnie absorbujących załogę pontonu motorowego 
(ktoś może faktycznie potrzebować pomocy), oraz przebywanie na pokładzie pontonu nie 
związane bezpośrednio z udzielaną pomocą.

SPRZĘT SPORTOWY
6. Uczestnicy mają obowiązek:
- używania sprzętu sportowego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem,
- informowania instruktora o każdej zaobserwowanej nieprawidłowości w działaniu 
sprzętu,
- odkładania w prawidłowy i bezpieczny sposób sprzętu kitesur�ngowego na 
brzegu podczas przerwy w pływaniu,
- odwieszania strojów neoprenowych, kamizelek asekuracyjnych i pasów 
trapezowych tylko w wyznaczonych miejscach ze szczególną dbałością o czystość i 
możliwość wyschnięcia.
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7. Nie wolno natomiast:
- zamieniać się sprzętem kitesur�ngowym z innymi uczestnikami bez uzgodnienia z 
instruktorem,
- samodzielne (bez pomocy instruktora technicznego) dokonywać napraw, 
usprawnień i przeróbek sprzętu poza regulacjami bieżącymi poznanymi na zajęciach z 
taklowania.

POSTAWA

8. Naszym celem jest kształtowanie u uczestników obozów zdrowej, sportowej i 
odpowiedzialnej postawy. W związku z tym szczególnie zabronione jest;
- palenie papierosów, picie alkoholu oraz zażywanie innych środków odurzających,
- samowolne oddalanie się z terenu campingu oraz podczas organizowanych 
wycieczek.

ŚRODKI DYSCYPLINUJĄCE

9. W  przypadku rażącego nieprzestrzegania niniejszych zasad, a w szczególności 
zasad dotyczących postawy uczestnika zastosowane będzie upomnienie z jednoczesnym 
poinformowaniem rodziców. W przypadku nieprzestrzegania zakazu picia alkoholu i 
zażywania środków odurzających kontakt z rodzicami będzie nawiązany natychmiast bez 
względu na porę doby.
10. W przypadku skrajnego lub powtarzającego nieprzestrzegania ww. zasad wystoso-
wana zostanie prośba do rodziców o jak najszybsze odebranie uczestnika z obozu bez 
zwrotu kosztów za niewykorzystane świadczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.  Wszyscy uczestnicy i rodzice mają obowiązek zapoznania się z niniejszymi „Zasa-
dami obowiązującymi uczestników obozów windsur�ngowych” przy zapisie i 
poświadczenia ich znajomości podpisem na zgłoszeniu – umowie. Uczestnicy podpisują 
również tekst zasad przed obozem.

.................................................
data i podpis uczestnika
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