
REGULAMINU UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH W OBOZIE TANECZNYM
FUNKY FLAVA CAMP 2023

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem obozu tanecznego jest: Funky Flava, Jessica Ali

ul. Reymonta 8/2, 56-200 Góra, NIP 5010030034, tel. 530 162 069, e-mail:

recepcja@funky-flava.com

2. Celem obozu jest zwiększenie kompetencji tanecznych, wyrównanie dostępu do kultury

oraz zapewnienie wypoczynku w formie kulturalno-rekreacyjnej dzieci i młodzieży od lat

8. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców.

3. Obóz odbędzie się w terminie: 17.07-23.07.2023

4. Miejsce:Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjne ACTIV, Mickiewicza 1C/K, 64-915

Sypniewo

5. Obóz organizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej

rozporządzeniem (Dz. U. 2016, poz. 452).

6. Kierownik oraz wychowawcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu.

§2

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

1. W obozie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież, które w chwili rozpoczęcia wypoczynku

mają ukończone 8 lat Ilość dzieci jest ograniczona i wynosi maksymalnie 30 osób.

2. Cena pakietu stanowi cenę biletu wstępu na wyjazd Funky Flava Camp.

3. Koszt udziału w obozie za jednego uczestnika przy zakupie pakietu TEENS/ADULTS

wynosi:

Do 15.12 lub do wyczerpania zapasów- najniższy próg cenowy  2450,00 zł

(słownie:dwatysiąceczterystapięćdziesiątzłotychzerogroszy)

16.12.2022- 10.07.2023 regularna cena 3000,00 zł (słownie:

trzytysiącezłotychzerogroszy) (uczniowie FF -10% zniżki)



4. Wpłaty należy dokonać wg następującego schematu: 4 dni od zakupu należy wpłacić

bezzwrotny zadatek w kwocie 350,00 zł (słownie:trzystapięćdziesiątzłotychzerogroszy) w

celu rezerwacji swojego miejsca.

Kolejne wpłaty ratalne należy uiszczać do 10. dnia każdego miesiąca, kolejno,

maksymalnie do 10.07 - do pełnej kwoty pakietu obozowego na konto bankowe Funky

Flava, 31 1140 2004 0000 3002 8297 5189 (w tytule przelewu podając „ IMIĘ,

NAZWISKO, PAKIET, NR RATY np: Janina Kowalska, KIDS/JUNIORS CAMP, I rata”).

5. Zapisy trwają do 10. lipca 2022 r. lub do wyczerpania miejsc. Kontakt w sprawie

zapisów: recepcja@funky-flava.com lub tel.  530 162 069

6. Przy zapisach na obóz rodzic / opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się z

regulaminem i zobowiązania dziecka do jego przestrzegania, a także do wypełnienia

karty kwalifikacyjnej (załącznik nr 1 do regulaminu).

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z części oferty, cena pozostaje niezmienna.

§3

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Zorganizowanie obozu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. W szczególności zapewnienie:

a. wykwalifikowanej kadry do pracy z dziećmi w odpowiedniej ilości,

b. 3 posiłków dziennie (śniadanie i kolacja szwedzki stół, obiad serwowany) oraz wody

podczas zajęć,

c. ubezpieczenia,

d. wszelkich materiałów do zajęć i biletów wstępów,

e. transportu na miejsce obozu,

f. noclegu (zakwaterowanie w pokojach 2,3,4,5 – osobowych (z pełnym węzłem

sanitarnym, TV i internetem bezprzewodowym),

g. atrakcyjnego programu: zajęcia taneczne, artystyczne, rekreacyjne i sportowe.

mailto:recepcka@funky-flava.com


§4

OBOWIĄZKI RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Dostarczenie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty kwalifikacyjnej uczestnika /

uczestniczki obozu w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

2. Punktualne przyprowadzenie i odbiór uczestnika / uczestniczki obozu na miejsce zbiórki.

3. Zapewnienie uczestnikowi / uczestniczce właściwej odzieży na zajęcia taneczne,

rekreacyjne itp. zgodnie z przekazanym przed obozem zestawieniem Organizatora.

4. Koszty ewentualnych szkód materialnych, wyrządzonych przez dziecko w trakcie obozu,

ponoszą rodzice/opiekunowie.

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW / UCZESTNICZEK

Każdy uczestnik / uczestniczka obozu ma prawo do:
1. Pełnego wykorzystania programu obozu.

2. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.

3. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu.

4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.

Każdy uczestnik / uczestniczka obozu ma obowiązek:
1. Przestrzegania harmonogramu dnia i brania czynnego udziału w zajęciach.

2. Wykonywania poleceń instruktorów, wychowawców, a także kierownika obozu.

3. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa.

4. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników i uczestniczek, kadry oraz

personelu zatrudnionego w placówkach, gdzie będą prowadzone zajęcia.

5. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika /

uczestniczkę szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni

opiekunowie.

6. Dbania o higienę osobistą oraz pomieszczeń udostępnianych dla uczestników /

uczestniczek obozu.

Uczestnikom / uczestniczkom obozu zabrania się:



1. Samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.

2. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i

brania innych środków odurzających.

3. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów

łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających

bezpieczeństwu innych osób.

4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.

5. Przywłaszczania cudzych rzeczy.

6. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz

przepisami przeciwpożarowymi.

Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu przewiduje się następujące kary:
1. Nagana udzielona przez kierownika obozu.

2. Wezwanie na rozmowę rodzica / opiekuna prawnego uczestnika / uczestniczki obozu by

uzasadnić przyczynę złego zachowania dziecka oraz podjęcia decyzji o pozostawieniu

lub usunięciu dziecka z obozu.

3. W przypadku usunięcia uczestnikowi / uczestniczce nie będzie przysługiwał zwrot

niewykorzystanych świadczeń.


