
Regulamin obozów tenisowych organizowanych przez MATCHPOINT ŻYRARDÓW 

1. MATCHPOINT ŻYRARDÓW zobowiązany jest zorganizować obóz zgodnie z 

przedstawioną wcześniej ofertą – w tym transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 

treningi, gry i zabawy, wycieczki.  

2. MATCHPOINT ŻYRARDÓW może odwołać imprezę z przyczyn niezależnych od 

organizatora. 

3. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu. 

4. Regulamin obowiązuje od momentu oddania dziecka pod opiekę wychowawców do 

momentu zakończenia obozu, tj. przejęcia dziecka przez rodziców lub opiekunów 

prawnych. Po powrocie z obozu dziecko zostaje odebrane tylko i wyłącznie przez 

rodziców lub opiekunów prawnych, po złożeniu podpisu potwierdzającego odbiór 

dziecka. 

5. W razie odwiedzin podczas trwania obozu uczestnik może opuścić placówkę 

wypoczynku wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. 

6. Każdy uczestnik obozu ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków 

(NNW). Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdują się na polisie oraz dostępne są 

w recepcji Klubu Tenisowego MATCHPOINT ŻYRARDÓW.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy 

wartościowe uczestników obozu. 

8. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki 

w dniu wyjazdu na obóz. 

9. Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. aktualną 

legitymację szkolną. 

10.  Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia oświadczenia Rodzica o 

braku przeciwskazań do uprawiania sportu (załącznik do Regulaminu, stanowiący jego 

integralną część), wyrażając tym samym zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach 

sportowych (tenis ziemny, zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy ruchowe).   

W przypadku braku złożenia wyżej wymienionego oświadczenia, domniewywa się, że 

takie oświadczenie zostało złożone.  

11. Rodzice są zobowiązaniu do wypełnienia niezbędnych dokumentów dotyczących 

dziecka (karta kwalifikacyjna, oświadczenia, ksero szczepień itp.) i złożenia ich 

osobiście do dnia 01.06.2018r w Recepcji Matchpoint Żyrardów. 

12. Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w: rakietę tenisową, strój sportowy - w 

tym buty tenisowe, buty do zajęć w terenie, odzież sportową, czapkę z daszkiem.  

13. MATCHPOINT ŻYRARDÓW w przypadku nie spełnienia warunków 

przewidzianych w pkt.12 niniejszego Regulaminu zastrzega sobie prawo podjęcia na 

koszt uczestnika obozu odpowiednich czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu, 

który odpowiadałby powyższym wymaganiom.  

14. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:  

 pełnego skorzystania z programu obozu,  

 korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w 

ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą, zgodą i pod opieką trenerów,  



 wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,  

 uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, 

 poszanowania swoich poglądów i przekonań,  

 kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach, 

 przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu). 

15. Uczestnicy obozu zobowiązani są do:  

 poszanowania innych uczestników obozu,  

 stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,  

 wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna,  

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć 

może nastąpić tylko po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub 

opiekuna),  

 przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności 

godzin rozpoczęcia treningów, zajęć i posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej,  

 przestrzegania zasad higieny osobistej 

 dbania o porządek, zarówno w pokojach, jak i na terenie ośrodka / pensjonatu / hotelu/ 

w środkach transportu,  

 dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu oraz klubowy,  

 dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zamieszkania i środkach transportu. 

 informowania kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym 

samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w 

zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach 

wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować 

o tym kadrę obozu), 

16. Każdy uczestnik ma prawo liczyć na pełną opiekę i zwracać się z wszystkimi 

problemami do wychowawcy lub kierownika obozu. 

17. Nabywanie i spożywanie alkoholu, nabywanie i  palenie tytoniu oraz zażywanie 

środków odurzających jest zabronione.  

18. Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu zakwaterowania bez 

zgody opiekuna jest zabronione.  

19. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego rodzice 

lub prawni opiekunowie.  

20. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 17, 

18  przez uczestnika obozu, uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego 

wykluczeniu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni 

opiekunowie zobowiązani są do odebrania uczestnika obozu w ciągu 24 godzin, na 

własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu 

uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. W takim wypadku 

MATCHPOINT ŻYRARDÓW nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa 

w obozie.  



21. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego opiekuna nieprawidłowości 

w organizacji imprezy, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o 

zaistniałej sytuacji kierownika obozu lub recepcję MATCHPOINT ŻYRARDÓW, w 

celu umożliwienia usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy.  

22. Wpłacenie zaliczki bądź całości kwoty świadczy o akceptacji programu obozu. W 

przypadku rezygnacji z obozu organizator zastrzega sobie prawo zatrzymamia przyjętej 

kwoty. 

23. Rezygnacja z obozu po jego rozpoczęciu, skrócenie czasu pobytu dziecka lub 

niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia Organizatora do zwrotu 

jakichkolwiek kosztów. 

 

 

 

.........................................    .................................................................... 

Podpis uczestnika obozu             Podpis Rodziców lub opiekunów prawnych

      


