REGULAMIN OBOZU WAKAZYJNEGO CAMP OFFLINE
RELACJE? NATURALNIE!

•

Organizator obozu – Fundacja Dbam o Mój Z@sięg:
• zapewnia odpowiednie warunki lokalowe w ośrodku wypoczynkowym NA
GWIZDÓWCE, w miejscowości Załakowo k. Sierakowic (woj. pomorskie, powiat
kartuski),
• zapewnia profesjonalny wypoczynek dla dzieci i młodzieży poświęcony
odpowiedzialnemu i bezpiecznemu używaniu mediów cyfrowych,
• zapewnia profesjonalnie przygotowaną kadrę obozową w postaci kierownika
obozu, wychowawców obozowych, instruktorów, psychologów, psychoterapeutów
uzależnień, socjoterapeutę oraz innych specjalistów zajmujących się problematyką
nadużywania mediów cyfrowych,
• zapewnia liczne materiały edukacyjne dla uczestników obozu oraz ich rodziców
poświęcone problemowemu używaniu mediów cyfrowych,
• zapewnia ?
• nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników
obozu, które nie zostały zdeponowane u kierownika obozu,
• osobą odpowiedzialną do kontaktu jest Pan Maciej Dębski – Prezes Zarządu
Fundacji, tel. 512-474-482; email: m.debski@dbamomojzasieg.com

•

Kierownik obozu wakacyjnego:
• w razie choroby dziecka, informuje o tym niezwłocznie rodziców.
• karta kwalifikacyjna, ewentualne orzeczenia bądź plan podawania leków
przekazywane są kierownikowi, który jest również certyfikowanym ratownikiem
medycznym, obozu w chwili rejestracji dziecka, w dniu przybycia na obóz,
• powinien być poinformowany przez rodziców/opiekunów prawnych o wszelkich
niedyspozycjach lub wskazaniach lekarskich przed przyjazdem dziecka na obóz aby
miał możliwość do przygotowania odpowiednich warunków dla uczestnika obozu,
• czuwa nad prawidłową realizacją zaplanowanych podczas obozu zajęć
warsztatowych, terapeutycznych, sportowych oraz innego typu,
• nadzoruje działalność personelu w czasie zajęć, w zakresie stosowania zasad
higieny i bezpieczeństwa w miejscu przebywania obozowiczów,
• ustala i zatwierdza terminarz i harmonogram prac, dyżurów, zastępstw, imprez,
przewodniczy na odprawach personelu obozowego, współpracuje z lekarzem.
• zapoznaje wychowawców i innych pracowników ośrodka z obowiązującym
zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz oświatowych.
• opracowuje ramowy plan pracy i czuwa nad jego realizacją.
• funkcję kierownika obozu wakacyjnego pełni Pani Katarzyna Mrozowska, tel. 504142-839; email: kasiagladkowska@op.pl,

•

Uczestnicy obozu:
• zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. legitymację szkolną lub
paszport (dowód tymczasowy) w przypadku nieposiadania legitymacji szkolnej,
• muszą być wyposażeni w niezbędny ekwipunek (tzw. niezbędnik otrzymają od
organizatora po rejestracji dziecka i wpłaceniu zaliczki),

•
•

zobowiązani są brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez
wychowawców oraz stosować się do poleceń wychowawców,
naruszający regulamin obozu (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie
narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub
sprzętu sportowego) mogą być z niej usunięci, o czym powiadomieni zostają
rodzice, którzy na własny koszt odbierają dziecko z ośrodka. W tym przypadku nie
ma żadnych zwrotów związanych z niewykorzystaniem przez dziecko opłaconych
świadczeń.

•

Rodzice uczestników obozu:
• odpowiadają materialnie za zagubione lub zniszczone przez dzieci mienie obozowe
w czasie przebywania na obozie oraz w trakcie trwania całej imprezy turystycznej
za wyrządzone przez uczestnika szkody materialne, za które mają obowiązek
zapłacić z własnych środków wg ustaleń z miejscowymi gestorami bazy
noclegowej, gastronomicznej lub transportowej, na rzecz których Uczestnik
wyrządził szkody,
• zgadzają się na wysłanie dziecka na obóz wakacyjny bez wyposażania dziecka w
telefon komórkowy oraz jakikolwiek inny sprzęt cyfrowy,
• zgadzają się na ograniczony kontakt telefoniczny z dzieckiem (by nie zakłócać planu
dnia) przy czym mają możliwość na nieograniczony kontakt z kierownikiem obozu
– Panią Katarzyną Mrozowską,
• zgadzają się na rozmowę telefoniczną z psychologiem przed rozpoczęciem obozu,
• zgadzają się na wypełnienie zestawu dokumentów niezbędnych do dalszej pracy
psychologicznej, psychoterapeutycznej czy socjotrapeutycznej podejmowanej z
dzieckiem podczas trwania obozu,
• zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki
ustalonej w terminie późniejszym,
• po przekazaniu dziecka, przydzielonemu wychowawcy są zobowiązani do wzięcia
udziału w 90 minutowych zajęciach prowadzonych przez dra Maciej Dąbskiego,
które poświęcone zostaną problemowi nadużywania mediów cyfrowych przez
dzieci i młodzież,
• zgadzają się na obowiązkowe wzięcie udziału w specjalnie przygotowanych
zajęciach w dniu odbioru dziecka na zakończenie obozu wakacyjnego.

•

Kwestie Finansowe:
• całkowity koszt obozu to 2800 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych
00/100),
• najpóźniej do 31 kwietnia 2019 roku rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do
wpłacenia zaliczki w kwocie 600 zł/1 osoba, co jest jednoznaczne z wpisaniem
dziecka na listę uczestników,
• wpłaty należy dokonać na odpowiednie konto mBank:

Odbiorca: Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
Nr konta: 09 1140 2004 0000 3102 7845 1262
Tytuł przelewu: opłata obozowa za (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka)

•
•
•
•
•

jeśli rodzic/opiekun zgłasza więcej niż jedno dziecko wpłaty za obóz powinny
zostać dokonane odrębnie,
w przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna z obozu wakacyjnego zaliczka nie
podlega zwrotowi,
jeśli z winy organizatora obóz wakacyjny nie odbędzie się zaliczka zostanie
zwrócona w ciągu 7 dni na wskazane konto
jeśli rodzic/opiekun zdecyduje się zapisać swoje kolejne dziecko na obóz może
liczyć na zniżkę 10%, a jeśli zapisze kolejne (trzecie) – 20% zniżki,
wpłata całości kwoty do 31 kwietnia 2018 roku związana jest z udzieleniem rabatu
na całość kosztów w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych). W takim
przypadku prosimy o dokonanie przelewu w wysokości 2600 zł.

