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„Sportowe Wakacje w Gminie Bukowina Tatrzańska” 

 

Regulamin półobozów: 

 

1. Obozy sportowe organizowane są przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska. 
2. W obozach szkoleniowych z zakresu piłki nożnej mogą wziąć udział dziewczęta 

i chłopcy zamieszkali na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, urodzeni w latach: 
I grupa wiekowa: 2005 – 2007, II grupa wiekowa: 2008-2010. 

3. W obozach szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej mogą wziąć udział dziewczęta 
i chłopcy zamieszkali na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, urodzeni w latach 
2005-2007. 

4. Obozy sportowe zorganizowane są w formie półobozów, które trwają 10 dni 
i odbywać się będą w następujących terminach: 
- piłka nożna: 01-10 lipca 2020 r., 11–20 lipca 2020 r. i 21–30 lipca 2020 r.,  
hala sportowa w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej; 
- piłka siatkowa: 29.06 – 08.07.2020 r. i 09–18.07.2020 r.  
w Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. 

5. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:30 do 16:00. 
6. Jedna grupa obejmuje 15 dzieci. 
7. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających kwalifikacje do szkolenia 

w danej dyscyplinie sportu. 
8. Zgłoszenia udziału dziecka w półobozie należy dokonać telefonicznie u dyrektora 

GCRiS pod nr telefonu 601 854 493. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc 
ograniczona. 

9. W trakcie pobytu na półobozie uczestnicy otrzymają wyżywienie: śniadanie i obiad 
oraz wodę. 

10. Obowiązkiem rodziców jest dowieźć dziecko na zajęcia, min. 10 minut przed godziną 
rozpoczęcia zajęć oraz odebranie go po zakończonych zajęciach. 

11. Rodzice zapewniają dzieciom właściwy strój sportowy (odpowiednie obuwie: buty 
halowe z jasną podeszwą oraz buty na boisko zewnętrzne, dres lub koszulkę 
i spodenki), a także ręcznik. 

12. Rodzice oświadczają, że stan zdrowia dziecka pozwala na jego udział w obozie 
sportowym. 

13. Wójt Gminy pokrywa koszty instruktorów, wynajęcia hali oraz zakupu niezbędnych 
pomocy do ćwiczeń, a także ubezpieczenie uczestników. 

14. Odpłatność za półobóz sportowy to 100 zł, co pokryje koszty zakupu produktów do 
przygotowania śniadania, obiadu i zakup wody do picia (Wójt Gminy pokrywa koszty 
wynagrodzeń pracowników kuchni). 

15. Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz 
regulaminu półobozu sportowego, w szczególności do zachowania dyscypliny, 
dostosowywania się do poleceń instruktorów oraz przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 
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16. Rodzic oświadcza, że dziecko, które rano stawi się na zajęciach jest zdrowe, nie 
występuje u niego podwyższona temperatura ciała oraz, że w przeciągu 14 dni przed 
rozpoczęciem półobozu nie miało kontaktu z osobą zarażoną COVID-19. 

17. Rodzice wyrażają zgodę na codzienne dokonywanie pomiaru temperatury u swoich 
dzieci, przed rozpoczęciem zajęć oraz w ich trakcie. 

18. Rodzic zobowiązany jest do poinformowania organizatora półobozu w sytuacji, gdy 
u dziecka zauważy niepokojące objawy zdrowotne. 

19. W sytuacji, gdy w trakcie zajęć dziecko poczuje się źle, zostanie ono odizolowane, 
a rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru dziecka z półobozu oraz 
dostosowanie do zaleceń lekarza lub Sanepid-u. 

20. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia i złożenia podpisanej deklaracji udziału 
dziecka w półobozie sportowym. 

21. Należność za wyżywienie płatne wraz ze złożeniem deklaracji.  
 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska  
-/- Andrzej Pietrzyk 
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