
Regulamin 
„obozu dla dzieci i młodzieży w Pleśnej”

organizowany przez Miasto Racibórz

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin określa  zasady naboru  do  udziału  w obozie  dla  dzieci  i  młodzieży
nazywanych dalej uczestnikami. 
2. Zakłada się udział 140 uczestników w każdym z trzech turnusów. Razem 420 uczestników.
3. Koszt turnusu wynosi 960 zł brutto od uczestnika.
4. Rekrutacja prowadzona będzie w Urzędzie Miasta Racibórz w dniach 3.04.2018 roku do
17.04.2018roku w godzinach:
                                               8.00-15.00 – poniedziałek, wtorek, czwartek,
                                               8.00-17.00 – środa,
                                               8.00-13.00 – piątek.
5. Termin złożenia karty kwalifikacyjnej upływa z dniem 30 kwietnia 2018 roku.
6. Podpisanie umowy nastąpi w terminie od 23 kwietnia 2018 roku.
7. Termin wpłaty należności 960,00 zł mija w dniu 31 maja 2018 roku.

§2
Warunki rekrutacji i uczestnictwa

1. Uczestnikiem wszystkich trzech turnusów może zostać dziecko w wieku od  lat 7 (rocznik
2011) do ukończenia 18 roku (warunek, że uczestnik nie osiągnie pełnoletności do ostatniego dnia
trwania turnusu na którym będzie przebywał).
2. Uczestnikiem  wszystkich  trzech  turnusów  może  zostać  dziecko,  mieszkaniec  miasta
Raciborza ( pierwszeństwo naboru) lub powiatu raciborskiego. Wyjątek stanowią dzieci kadry, które
mogą być uczestnikami turnusu, na którym jest zatrudniony rodzic dziecka, bez względu na miejsce
zamieszkania pod warunkiem spełnienia zasady wiekowej i uiszczenia pełnej odpłatności za obóz.
3. Zapisać uczestnika obozu wraz z pobraniem karty kwalifikacyjnej po spełnieniu kryteriów
określonych w §2 pkt 1,2 lub 3 niniejszego regulaminu, może rodzic, opiekun prawny lub osoba
pełnoletnia posiadająca upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
4. Rodzice/opiekun  prawny  osobiście  zgłasza  się  do  Urzędu  Miasta  Racibórz  w  celu
podpisania umowy. 
5. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wpłata w wymaganym terminie należności za obóz,
poprawnie wypełnionej karty oraz podpisanie umowy za udział uczestnika w obozie, przez osobę
upoważnioną zgodnie z §2 pkt 4.
6. Brak  wpłaty  w  wyznaczonym  terminie  jest  równoznaczny  z  rezygnacją  z  uczestnictwa
w obozie i skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§3
Rezygnacja

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w obozie bez ponoszenia kosztów wyłącznie
w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.



2. W przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  obozie  zgłoszonej  nie  później  niż  10  dni  przed
rozpoczęciem turnusu wpłacona należność zostanie pomniejszona o kwotę 360zł.

3. Jeżeli  rezygnacja  z  obozu  nastąpi  w terminie  krótszym niż  10  dni  przed  rozpoczęciem
turnusu oraz w przypadku zabrania dziecka na prośbę rodziców w trakcie trwania turnusu,
wpłacona należność nie podlega zwrotowi.

4. Zwrot  pełnej  kwoty  wpłaconej  przez  uczestnika  nastąpi  tylko  w przypadkach losowych
zgłoszonych  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  do  3  dni  przed  rozpoczęciem  turnusu.
Rodzic/opiekun  prawny  uczestnika  obozu,  aby  otrzymać  zwrot  jest  zobowiązany  do
złożenia  pisemnego  oświadczenia  i  podania  powodów  rezygnacji  oraz  przedłożenia
zaświadczenia od stosownej instytucji (np. szpital). 


