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Regulamin Projektu EKSPEDYCJA ORLĄT
realizowanego przez Stowarzyszenie Polska-Świat w Bielsku-Białej

1. Niniejszy Regulamin reguluje obowiązki Uczestników Projektu EKSPEDYCJA ORLĄT zwanego dalej
Projektem oraz organizowanego w ramach Projektu obozu szkoleniowego zwanego dalej Obozem
a także konsekwencje wynikające z nie wywiązania się z tych obowiązków.
2. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Polska-Świat z siedzibą w Bielsku-Białej
przy ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 811 76 58, www.polska-swiat.org.pl.
3. Uczestnikiem Projektu staje się osoba zgłoszona do Organizatora za pomocą Karty Uczestnictwa.
4. Przesłanie do Organizatora Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
5. Kartę Uczestnictwa należy przesłać mailem do Organizatora w terminie do dnia 18.10.2016r.
e-mail: stowarzyszenie@polska-swiat.org.pl oraz dosłać oryginał Karty Uczestnictwa pocztą do
dnia 19.10.2016r. na adres Stowarzyszenie Polska-Świat, z dopiskiem EKSPEDYCJA ORLĄT.
6. Karty Uczestnictwa wypełnione nieczytelnie lub niekompletnie (brak pieczęci lub podpisów) mogą
nie zostać zakwalifikowane w Projekcie.
7. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych.
8. Wysłanie do Organizatora Karty Uczestnictwa nie gwarantuje Uczestnikowi Projektu udziału
w Obozie.
9. Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 50 Uczestników Projektu, o czym
niezwłocznie poinformuje tych uczestników drogą mailową na adres wskazany w Karcie
Uczestnictwa.
Zakwalifikowani uczestnicy do udziału w Obozie Szkoleniowym zwani będą w dalszej części
niniejszego Regulaminu Uczestnikami Obozu.
10.Uczestnik Obozu zobowiązany jest do dokonania opłaty za udział w Obozie w wysokości
290 zł na konto bankowe należące do Stowarzyszenia Polska-Świat: Meritum Bank
oddział Bielsko-Biała, nr konta: 08 1300 0000 2566 4760 5436 0001 do dnia
19.10.2016r (liczy się data zaksięgowania środków na koncie bankowym Stowarzyszenia).
11. W przypadku niedokonania ww. opłaty w wyznaczonym terminie Uczestnik Obozu musi liczyć się
z utratą gwarantowanego miejsca w Obozie.
12. Kwotę opłaty za uczestnictwo w Obozie w wysokości 1848,10 zł pokrywa Ministerstwo Obrony
Narodowej w ramach Projektu Ekspedycja Orląt realizowanego przez Stowarzyszenie Polska-Świat
na podstawie zawartej Umowy pomiędzy MON a Stowarzyszeniem Polska-Świat.
13. Obóz rozpoczyna się w dniu 22.10.2016r. i kończy w dniu 31.10.2016r.
14. Zakwaterowanie
obozowiczów
zaplanowano
na
terenie
18
bielskiego
batalionu
powietrznodesantowego w Bielsku – Białej przy ul. Bardowskiego 3.
15. Uczestnik Projektu zainteresowany wzięciem udziału w Obozie zobowiązany jest do zapoznania się
z Programem Obozu oraz niniejszym Regulaminem.
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Rekrutacja

16. Poprzez swój udział w Obozie Uczestnik Obozu oświadcza względem Organizatora akceptację
niniejszego Regulaminu oraz że jego stan zdrowia umożliwia bezpieczne uczestnictwo w Obozie i
realizację Programu Obozu.

Odpowiedzialność Organizatora
17. Organizator zapewnia Uczestnikom Obozu zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę nad
osobami niepełnoletnimi, udział w szkoleniu skoczka spadochronowego oraz zajęcia dodatkowe
zgodnie z Programem Obozu.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji
podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika.
19. Organizator nie zapewnia transportu do i z miejsca odbywania się Obozu. Uczestnicy Obozu
przyjeżdżają do miejsca odbywania się Obozu we własnym zakresie. Za przywóz i odbiór
Uczestnika Obozu niepełnoletniego na/z Obozu odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).
Do odbioru Uczestnika Obozu niepełnoletniego przez inną osobę niż opiekun prawny wymagane
jest pisemne upoważnienie opiekunów prawnych Uczestnika Obozu.
20. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika Obozu w trakcie trwania Obozu
w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestnika Obozu podczas trwania Obozu.
21. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Uczestników
Obozu w trakcie trwania Obozu. Uczestnik Obozu w trakcie trwania Obozu na żądanie zgłoszone
wobec Organizatora może zapoznać się z zakresem ubezpieczenia.
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Obowiązki Uczestnika Obozu
22. Uczestnik Obozu zobowiązany jest posiadać podczas Obozu odpowiedni dokument tożsamości np.
dowód osobisty/ legitymację szkolną oraz książeczkę zdrowia/ kartę zdrowia.
23.Niepełnoletni Uczestnik Obozu zobowiązany jest posiadać Notarialną zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w szkoleniu spadochronowym oraz
oświadczenie medyczne, których wzór stanowi załącznik nr.1 do niniejszego
Regulaminu. W przeciwnym przypadku Uczestnik Obozu nie zostanie dopuszczony do szkolenia
spadochronowego.
24. W trakcie trwania Obozu, Uczestnik Obozu zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń
i poleceń Organizatora oraz osoby wyznaczonej jako Kierownika Obozu oraz osób wskazanych
jako kadra obozowa.
25. Uczestnictwo w zajęciach programowych obozu jest obowiązkowe.
26. Uczestnik Obozu winien przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz zaplanowanego programu
każdego dnia obozu.
27. Uczestnik Obozu zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych
i zachowywać się w sposób nie powodujący dezorganizacji zajęć.
28. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Obozu niedyspozycji, Uczestnik Obozu uczestniczy
w zajęciach biernie, bądź pozostaje w ośrodku pod opieką wyznaczonej osoby z kadry obozowej.
29. Uczestnik obozu powinien zachowywać się kulturalnie w stosunku do kierownictwa obozu
i wychowawców oraz w stosunku do współuczestników obozu.
30. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika Obozu w trakcie trwania Obozu, w szczególności
niestosowanie się do poleceń kadry obozu, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia
i bezpieczeństwa Uczestnika Obozu bądź innych uczestników stanowią podstawę do zastosowania
następujących środków dyscyplinujących:
 ostateczne ostrzeżenie,
 odbycie dodatkowego treningu ogólnorozwojowego,
 obowiązek samodzielnego sklarowania lub rozklarowania sprzętu grupowego, używanego
w ramach zajęć,






zobowiązanie do wykonania dodatkowej pracy porządkowej,
zakaz aktywnego uczestniczenia w zajęciach programowych,
powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) Uczestnika Obozu o jego zachowaniu,
powiadomienie dyrektora szkoły, z której Uczestnik Obozu został wysłany o jego niewłaściwym
zachowaniu,
 niedopuszczenie Uczestnika Obozu do egzaminu,
 wydalenie Uczestnika Obozu z Obozowiska (W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun
prawny wezwany zostaje do odbioru Uczestnika Obozu osobiście lub przez osobę upoważnioną.
W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości Organizator odwozi Uczestnika Obozu na koszt
rodzica/opiekuna prawnego).
31. Pod groźbą usunięcia z Obozu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu,
zażywanie środków odurzających.
32. Zabrania się podczas trwania Obozu: zakłócania ciszy nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 6:00,
opuszczania miejsca obozowiska oraz opuszczania miejsca odbywania się zajęć programowych
bez zezwolenia kadry obozu.
33. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje
jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora, jako Kierownika Obozu. Kierownik Obozu
może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego stosowania
pozostałych środków. Kierownik Obozu może zdecydować o zastosowaniu wszystkich środków
dyscyplinujących łącznie.
34. Uczestnik Obozu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie trwania
Obozu.
35. Uczestnik Obozu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez Uczestnika Obozu podczas trwania Obozu.
36. Każdy Uczestnik Obozu, któremu został wydany sprzęt jest za niego odpowiedzialny od momentu
wydania do momentu zdania tego sprzętu.
37. Wydanie i zdanie sprzętu dokonuje Kierownik Obozu albo osoba przez niego wyznaczona,
jednocześnie zapisując, komu jaki sprzęt został wydany.
38. Jeżeli sprzęt nie został należycie zdany przez Uczestnika Obozu, któremu został powierzony
Uczestnik ten odpowiada za niego niezależnie od tego, czy sprzęt znajduje się w magazynie,
czy ktoś inny go używa.
39. Uczestnik Obozu (oraz jego opiekunowie prawni), któremu został wydany sprzęt odpowiada(ją)
finansowo za zgubienie lub zniszczenie powierzonego sprzętu do wartości nowego sprzętu tego
samego rodzaju lub kosztu jego naprawy, o czym decyduje Kierownik Obozu.

40. Uczestnik Obozu może odstąpić od udziału w Obozie tylko z ważnych przyczyn zdrowotnych
lub losowych, obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności, w innych przypadkach
rezygnacja z obozu będzie skutkowała zapłaceniem kary umownej przez Uczestnika Obozu
(opiekuna prawnego) w wysokości 2138,10 zł na rzecz Organizatora.
41. Uczestnik Obozu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Obozie bez ponoszenia kosztów
w przypadku, gdy Dyrektor jego szkoły wskaże inną osobę spełniającą warunki udziału w Obozie
i która przejmie zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu.
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Rezygnacja z udziału w Obozie

