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REGULAMIN OBOZU ZIMOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ 

AKADEMIĘ PIŁKARSKĄ OLEŚNICA 
 

§ 1. DEFINICJE 
 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wymienionym poniżej terminom nadaje się następujące znaczenie: 
1. Obóz lub Obóz zimowy – oznacza zimowy obóz piłkarski, odbywający się w OSiR Tuchola, ul. 
Warszawska 17, 89-500 Tuchola. 
2. Uczestnik – oznacza osobę uczestniczącą w Obozie, niezależnie od wieku, grupy zawodniczej, płci. 
Uczestnik znajduje się pod opieką wychowawców i trenerów Akademii Piłkarskiej. 
3. Opiekun – oznacza osobę sprawującą ochronę nad interesami osobistymi i majątkowymi Uczestnika. 
Pojęcie to obejmuje rodziców Uczestników lub opiekunów prawnych. 
4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Obozu. 
5. Akademia Piłkarska  – oznacza klub piłkarski Akademia Piłkarska Oleśnica, ul. Spokojna 7, 56-400 
Oleśnica, NIP 911-200-61-36 
 

§ 2. PRAWA I OBOWIĄZKI AKADEMII PIŁKARSKIEJ 
 

1. Akademia Piłkarska Oleśnica jest zobowiązana do zapewnienia organizacji Obozu zgodnie z 
przygotowanym przed jego rozpoczęciem programem Obozu. 
2. Akademia Piłkarska Oleśnica jest zobowiązana jest do zapewnienia Uczestnikom bezpieczeństwa oraz 
opieki medycznej podczas Obozu. 
3. Akademia Piłkarska Oleśnica jest zobowiązana do zapewnienia Uczestnikom noclegu oraz pełnego 
wyżywienia w czasie Obozu. 
4. Akademia Piłkarska Oleśnica dokona ubezpieczenia uczestników obozu od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 
6. Akademia Piłkarska Oleśnica nie odpowiada za wartościowe rzeczy Uczestnika, które posiada on w 
czasie Obozu (np. telefony, smartfony, tablety, komputery czy aparaty fotograficzne lub pieniądze). 
 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do: 
a. punktualnego zjawiania się na zajęciach i aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych na 
Obozie (chyba, że został z nich zwolniony przez Trenerów, Kierownika Obozu lub opiekę medyczną); 
b. stosowania się do poleceń Trenerów, Kierownika Obozu i wychowawców będących na Obozie; 
c. przestrzegania zasad higieny osobistej; 
d. dbania o czystość i porządek w swoim pokoju i na terenie całego obiektu gdzie jest organizowany Obóz; 
e. szanowania kolegów, Trenerów, Kierownika obozu i wychowawców będących na Obozie, oraz 
pracowników ośrodka; 
f. przestrzegania zasad bezpieczeństwa i w razie zagrożenia lub podejrzeń natychmiast poinformować o 
tym Trenerów, Kierownika obozu i wychowawców będących na Obozie; 
g. przestrzegania godzin odpoczynku wyznaczonych przez Trenerów, Kierownika Obozu i wychowawców 
będących na Obozie, w tym zwłaszcza przestrzegania ciszy nocnej; 
h. informowania Trenerów, Kierownika Obozu i wychowawców będących na Obozie o chorobie i złym 
samopoczuciu; 
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2. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez nadzoru Trenerów, 
Kierownika Obozu i wychowawców będących na Obozie. 
3. Uczestnikowi surowo zabronione jest palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz zażywania 
środków odurzających (jak również samo posiadanie ww. środków i substancji). 
4. Uczestnikowi zabrania się używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec 
innych. 
5. Uczestnikowi zabrania się przebywania w pokojach innych Uczestników w trakcie ciszy nocnej. 
6. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 

a. pełnego skorzystania z programu obozu,  
b. wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,  
c. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, 
d. poszanowania swoich poglądów i przekonań,  
e. kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach, 

 
 

 


