
Regulamin Wczasów odchudzających organizowanych przez Centrum OLIMPIAKOS

1. Każdy uczestnik turnusu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do: uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych, o

ile nie został z nich zwolniony przez wychowawcę lub lekarza, przestrzegania zaleceń dietetyka i

stosowanie  ustalonej  diety,  punktualnego  stawiania  się  na  zajęciach  i  aktywnego  w  nich

uczestnictwa  ,  stosowania  się  do  poleceń  wychowawcy  i  kierownika  turnusu,  zgłaszanie

wychowawcy  wszelkich  objawów  złego  samopoczucia  i  innych  niepokojących  sytuacji,

okazywanie szacunku i kultury osobistej wobec innych osób, szanowania sprzętu i wyposażenia

ośrodka,  pomagania  sobie  wzajemnie  w  czasie  zajęć  programowych  oraz  we  wszystkich

okolicznościach  tego  wymagających  ,  dbania  o  higienę  osobistą  oraz  higienę  pomieszczeń

udostępnionych uczestnikom obozu, przestrzegania ciszy nocnej, zasad bezpieczeństwa i ppoż.,

3.  Uczestnikom  turnusu  zabrania  się:  korzystania  z  telefonu  komórkowego  podczas  zajęć

obowiązkowych, samowolnego opuszczania terenu ośrodka i oddalania się od grupy bez wiedzy i

zgody wychowawcy, spożywania posiłków, przekąsek nie ujętych w opracowanej przez dietetyka

diecie,  palenia  tytoniu,  spożywania  alkoholu,  posiadania  i  zażywania  środków  odurzających  i

halucynogennych, itp., używania słów niecenzuralnych i wyrażeń obraźliwych, wprowadzania na

teren ośrodka osób postronnych bez wiedzy i wyraźnego pozwolenia wychowawcy, samodzielnego

zażywania lekarstw , witamin oraz innych preparatów (suplementów diety) ,

4.  Za nieprzestrzeganie Regulaminu turnusu przewiduje się  następujące kary:  nagana udzielona

przez wychowawcę, nagana udzielona przez kierownika turnusu z jednoczesnym powiadomieniem

rodziców/opiekunów,  usunięcie  uczestnika  z  turnusu,  skutkujące  bezzwłocznym  odbiorem

uczestnika  turnusu  przez  rodziców/opiekunów  na  ich  koszt,  uniemożliwienie  uczestnictwa  w

kolejnych turnusach odchudzających,

5. Uczestnik za pośrednictwem rodziców ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z własnej winy

szkody i jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich usunięcia.

6. Organizator, kadra wychowawcza i kierownictwo turnusu nie odpowiada za straty związane z

zagubieniem lub  kradzieżą pieniędzy oraz innych rzeczy wartościowych nie  pozostawionych w

depozyt do wychowawcy.

7.  W  celu  uniknięcia  dezorganizacji  zajęć  programowych  oraz  ze  względu  na  dobro  dzieci

nieodwiedzanych  przez  bliskich  w  czasie  pobytu  ustala  się:  termin  odwiedzin  dzieci  w

porozumieniu z wychowawcą, zwolnienie dziecka przez rodziców z zajęć i opieki wychowawcy

tylko  w  uzasadnionych  wypadkach  za  zgodą  kierownika  turnusu  przez  pisemne  oświadczenie

rodziców.

8. Niewykorzystanie przez uczestnika – z przyczyn leżących po jego stronie – świadczeń objętych

programem turnusu,  nie  może stanowić podstawy do obniżenia płatności  za turnus  lub żądanie

ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.


