REGULAMIN OBOZU STACJONARNEGO
ENSO KARATE – UL. WOŁODYJOWSKIEGO 47A, WARSZAWA
1. Organizatorem zimowego obozu stacjonarnego jest ENSO Maciej Kozak. Obóz ma
charakter prywatnego, zamkniętego szkolenia w dziedzinie Karate-dō Shitō-ryū, Karate
sportowego, samoobrony, pierwszej pomocy, sztuki walki Kobudō oraz Batto-dō.
2. Obóz nie jest imprezą turystyczną i nie jest zgłaszana do Kuratorium Oświaty.
3. Zgrupowanie ma charakter obozu szkoleniowego, jego podstawowym celem jest
podnoszenie poziomu wyszkolenia i sprawności fizycznej poprzez treningi i zajęcia
dodatkowe (wykłady, warsztaty, filmy szkoleniowe, konsultacje).
4. Kadra obozu:
- Maciej Kozak
- Agnieszka Kozak
5. Każdy Uczestnik obozu ma PRAWO DO:
a) Pełnego wykorzystania programu obozu.
b) Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.
c) Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu.
d) Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
6. Każdy Uczestnik obozu ma OBOWIĄZEK:
1. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów).
2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
3. Brania czynnego udziału w zajęciach.
4. Wykonywania poleceń kadry obozu.
5. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom podczas zajęć
sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
6. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz kadry.
7. Dbania o wyposażenie i sprzęt. Za każdą wyrządzoną przez uczestnika szkodę
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie prawni.
7. Uczestnikom obozu ZABRANIA SIĘ:
1. Samowolnego opuszczania terenu obiektu, oddalania się od grupy podczas zajęć.
2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych,
posiadania i brania środków odurzających.
3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów
łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych
zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych osób.
5. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
6. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz
przepisami przeciwpożarowymi.

8. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
1. nagana udzielona przez kadrę,
2. nakaz wykonania dodatkowych ćwiczeń fizycznych, prac i/lub obowiązków,
3. usunięcie z obozu na koszt własny (w przypadku uczestnika pełnoletniego)
lub rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich).
9. W przypadku usunięcia z obozu lub rezygnacji z jakiejkwiek jego części na życzenie
uczestnika, uczestnikowi (lub jego opiekunom) nie będzie przysługiwał zwrot kosztów i
niewykorzystanych świadczeń.

OŚWIADCZAM, IŻ ZNAM, ROZUMIEM, AKCEPTUJĘ I ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ
REGULAMINU OBOZU STACJONARNEGO ENSO KARATE
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