TIP TOP SP.ZO.O
GDAŃSK 80-457 Braci Majewskich 20
NIP 584277939 KRS 0000759375
TEL. 570-523-523
E-MAIL: kontakt@toptop-obozy.pl

REGULAMIN WYJAZDU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA
Organizatorem obozów, koloni i zimowisk jest firma Tip Top Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
Głównym celem firmy jest przeprowadzenie uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach,
aktywnego uczestniczenia w życiu grupy oraz organizowania w sposób przyjemny i pożyteczny czasu wolnego.
Prosimy pamiętać, że wspólny wyjazd grupowy wiążę się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić
wszystkim zdrowy i bezpieczny pobyt oraz dobrą zabawę, konieczne jest przestrzegania niniejszych zasad
postępowania uczestnika w wyjazdach dzieci i młodzieży.
1. Uczestnik wyjazdu może zostać przyjęty na obóz tylko i wyłącznie na podstawie poprawnie wypełnionej i
podpisanej Karty Kwalifikacyjnej dostarczonej organizatorowi najpóźniej w dniu wyjazdu, na zbiórce.
Zalecane jest wcześniejsze przesłanie karty na adres meilowy.
2. Rodzic/ Opiekun prawny Uczestnika zobowiązuje się do wpłaty pełnej kwoty za wyjazd, co stanowi warunek
uczestnictwa. Opłaty należy dokonać:
a) w całości w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia dziecka lub
b) w dwóch ratach: I rata w wysokości 500 zł – zadatek w terminie 7 dni od daty przesłania zgłoszenia
dziecka , II rata - pozostała kwota w terminie podanym w ofercie.
3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy: 25 1020 1811 0000 0102 0338 6828 w banku PKO BP, w
tytule przelewu należy podać: nazwę wyjazdu, termin wyjazdu oraz imię i nazwisko uczestnika. W
przypadku dokonania opłaty w ratach należy dodać I rata i później II rata.
4. Opłata zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport w obie strony, opiekę wychowawców i instruktorów,
materiały potrzebne do realizacji programu, ubezpieczenie NNW oraz OC wychowawców, opiekę medyczną i
ratownika WOPR w ośrodku – zgodnie z ofertą.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w obozie Rodzic/Opiekun prawny powinien niezwłocznie powiadomić
organizatora drogą meilową na adres: kontakt@tiptop-obozy.pl W powyższej sytuacji Organizator dokona
zwrotu uiszczonych opłat z zastrzeżeniem:
a) Rezygnacja powyżej 14 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu – zwrot za potrąceniem zadatku.
b) Rezygnacja do 14 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu – zwrot za potrąceniem 50 % pełnej wpłaty
c) Rezygnacja do 7 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu – zwrot za potrąceniem 60 % pełnej wpłaty
W związku z kosztami poniesionymi przez Organizatora w ramach organizacji i przygotowań wyjazdu, a
także rezerwacji ośrodka.
6. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do:
• wypełniania poleceń instruktora/opiekuna,
• przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć,
• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w autokarze, pociągu, w swoim pokoju
oraz na terenie całego ośrodka ,
• przestrzegania godzin ciszy nocnej 22:00 – 7:00. W tych godzinach zakazane jest
przebywanie poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy, czy opiekuna.
7. Zabrania się bez zgody wychowawcy/opiekuna:
• pływania i kąpieli w zbiornikach wodnych,
• korzystania ze sprzętu przeznaczonego do gier i zabaw,
• oddalania się od grupy,
• oddalania się poza teren ośrodka.
8. Ze sprzętu (wodnego) można korzystać tylko i wyłącznie za zgodą, wiedzą i pod nadzorem
wychowawcy/opiekuna.
9. Podczas obozu obowiązuje posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju sportowego, dostosowanego do rodzaju
zajęć, pogody, warunków terenowych i atmosferycznych.
10. Uczestników obozu obowiązuje zachowanie wszelkich przepisów obowiązujących na szlakach turystycznych,
w miejscach zajęć, na ulicach, w miejscu zakwaterowania itp. oraz bezwzględne stosowanie się do wskazówek
i poleceń kierownika obozu oraz wychowawców, trenerów i instruktorów. Za szkody spowodowane przez
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uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/prawni opiekunowie, którzy po zakończeniu
obozu zostaną obciążeni rachunkami za straty.
Spożywanie i posiadanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo
zabronione. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu uczestnik zostanie wydalony z obozu. W takim
przypadku rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zabrania uczestnika obozu na koszt własny w trybie
natychmiastowym.
W przypadku przerwania pobytu w wyjeździe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, równowartość
niewykorzystanych świadczeń nie będzie refundowana.
Nie używamy sprzętu elektronicznego. Za sprzęt przywieziony przez uczestnika organizator obozu nie
odpowiada (w tym również telefony komórkowe).
Każdy uczestnik obozu ma prawo do szacunku, tolerancji i życzliwości.
Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne uczestnika wyjazdu należy zgłaszać wychowawcy lub
kierownikowi obozu w oparciu o pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.
Lekarstwa przechowywane i wydawane są przez wychowawców.
Odwiedziny rodziców/opiekunów prawnych oraz zwalnianie dzieci z zajęć możliwe jest
tylko po wcześniejszej konsultacji z wychowawcą grupy. Zaleca się zrezygnowanie z odwiedzin.
12. Telefony będą trzymane przez wychowawców. Dzieci będą mogły korzystać z telefonu 1 x dziennie o
wyznaczonej porze.

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższym regulamin.

Gdańsk, dnia ………………………….…czytelny podpis Opiekuna prawnego…………………………….......................

Oświadczenie
Oświadczam, iż nie istnieją żadne przeciwwskazania, odchylenia od normy, ani skłonności mojego dziecka mogące
wpłynąć na bezpieczeństwo mojego lub innych uczestników. Zatajenie informacji będzie skutkowało podjęciem
kroków do usunięcia uczestnika z obozu.

Gdańsk,dnia ………………………….…czytelny podpis Opiekuna prawnego…………………………….......................

Zgoda na zajęcia w wodzie
Ja (imię i nazwisko Opiekuna prawnego dziecka)………………………………………………………………………….
wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka ……………………………………………………………
w zajęciach odbywających się w wodzie w ramach oferty wyjazdu.

Gdańsk, dnia ……………………czytelny podpis Opiekuna prawnego……………………………………………………

Zgoda na odbiór dziecka po powrocie z obozu (gdy opiekun prawny dziecka nie będzie mógł odebrać
dziecka po powrocie z obozu)
Ja (imię i nazwisko Opiekuna prawnego dziecka)………………………………………………………………..wyrażam
zgodę na odbiór mojego dziecka………………………………………………………… z obozu sportowego przez (imię

2

TIP TOP SP.ZO.O
GDAŃSK 80-457 Braci Majewskich 20
NIP 584277939 KRS 0000759375
TEL. 570-523-523
E-MAIL: kontakt@toptop-obozy.pl
i nazwisko osoby upoważnionej)………...…………………………………………………….legitymującej się dowodem
osobistym (seria i nr dowodu)…………………………………… wydanym przez………………………………………..

Gdańsk, dnia ……………………czytelny podpis prawnego opiekuna…………………………………………………….

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez firmę TIP TOP OBOZY,
KOLONIE, ZIMOWISKA wyłącznie w celach reklamowych (zdjęcia oraz filmy z wyjazdu)
na stronie internetowej oraz facebooku.
W przypadku braku zgody dany uczestnik nie będzie fotografowany oraz nagrywany.

Gdańsk, dnia ……………………czytelny podpis prawnego opiekuna…………………………………………………….

Faktura za obóz
(jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę za wyjazd, prosimy o wpisanie poniżej danych osoby, bądź firmy, na którą ma
być wystawiona. Faktury będą rozdawane przy odbiorze dzieci z obozu.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że pełna władza rodzicielska w stosunku do dziecka
(imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………………………………………...……
a) przysługuje obojgu rodzicom tj: imię i nazwisko matki:……………………………………………………..……….…
imię i nazwisko ojca:……………………………………………………………….…
b) przysługuje osobie uprawnionej tj: (imię i nazwisko)……………………………………………………...……………
(stopień pokrewieństwa)……………………………………………………………………………………………………

Gdańsk, dnia ……………………czytelny podpis Opiekuna prawnego……………………………………………………
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