
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:
1. Organizator wypoczynku ma prawo odmówić przyjęcia uczestnika na wypoczynek z powodu 

m.in.: 
1.1 Udokumentowanego istotnego naruszenia w przeszłości regulaminów obowiązujących na 
zimowisku przez uczestnika lub działających w jego imieniu Rodziców/Opiekunów, w 
szczególności ich naruszenia skutkującego wydaleniem z zimowiska w latach ubiegłych, 
1.2 Dysfunkcji zdrowotnych i/lub zaburzeń psychicznych lub/i rozwojowych uczestnika, które 
uniemożliwiają organizatorowi zapewnienie uczestnikowi właściwej opieki, przy czym Rodzice/
Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia organizatora najpóźniej w momencie 
zgłoszenia na zimowisko, o wszelkich problemach zdrowotnych uczestnika, w szczególności o 
chorobach przewlekłych, przyjmowanych lekach i/lub alergiach, a także zaburzeniach 
psychicznych lub/i rozwojowych uczestnika (przykładowo: Zespół Aspergera, Autyzm i/lub inne 
zaburzenia). 
1.3 I inne.

2. Organizator wypoczynku ma prawo podjąć decyzję o wydaleniu uczestnika z zimowiska w 
przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z regulaminami obowiązującymi podczas 
wypoczynku oraz Prawem zucha/ Przyrzeczeniem harcerskim. Niezgodne zachowania to m.in.: 
samowolne oddalanie się, agresywny i wulgarny stosunek do kolegów, koleżanek i kadry, 
świadome niszczenie wyposażenia i materiałów, łamanie reguł bycia razem ustalonych przez 
uczestników i kadrę, brak współpracy z rodzicami, picie alkoholu (piwo, to też alkohol), palenie 
papierosów (również elektronicznych), odurzanie się, spożywanie kawy oraz napojów 
energetycznych.

3. Organizator wypoczynku ma prawo odwołać wypoczynek i dokonać pełnego zwrotu Rodzicowi/
Opiekunowi wpłat dokonanych z tytułu zimowiska, bez dodatkowego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia, jeżeli:  
3.1 Liczba osób, które zgłosiły się do udziału w zimowisku, jest mniejsza niż ustalona przez 
organizatora;  
3.2 Nie może zrealizować umowy o udział w zimowisku z powodu nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności. 
Organizator powiadomi o tym Rodziców/Opiekunów najpóźniej na 3 tygodnie przed 
rozpoczęciem zimowiska i ustali warunki ewentualnego zwrotu.

4. Organizator wypoczynku ma prawo ubezpieczyć uczestników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW), a wychowawców od odpowiedzialności cywilnej (OC).
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5. Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne 
warunki wypoczynku.

6. Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić wyżywienie zgodne z zasadami higieny 
żywienia. 

7. Organizator wypoczynku ma obowiązek zapewnić odpowiednią kadrę wypoczynku, dostęp do 
opieki medycznej oraz bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego (jeśli 
dotyczy) oraz bezpieczne przebywanie w górach (jeśli dotyczy).

8. Organizator wypoczynku ma obowiązek przygotować i realizować program wypoczynku tak, 
aby wszystkie zajęcia były dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich 
stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. 

9. Organizator wypoczynku ma obowiązek zgłosić zamiar organizacji wypoczynku dla dzieci lub 
młodzieży do właściwego Kuratorium Oświaty.

10.Organizator wypoczynku ma obowiązek przygotować dla każdego uczestnika kartę 
kwalifikacyjną oraz inne potrzebne dokumenty, które przekaże Rodzicom/Opiekunom.

11.Organizator wypoczynku ma obowiązek o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadomić 
niezwłocznie Rodziców/Opiekunów uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną 
przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej. W przypadku zatrucia 
pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju powiadomić Państwowy Inspektorat 
Sanitarny.

12.Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, 
rzeczy uczestników podczas pobytu na zimowisku lub pozostawione przez uczestników  w 
środkach transportu, jeżeli zostały skradzione, zgubione lub zniszczone z wyłącznej winy 
uczestnika lub osoby, która mu towarzyszyła, jeżeli uczestnik lub/i Rodzic/Opiekun uczestnika 
będącego osobą niepełnoletnią nie oddał ich do depozytu wychowawcom. Postanowienie to 
nie ogranicza odpowiedzialności organizatora wynikającej z pieczy i nadzoru.

13.Organizator wypoczynku nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone 
przez uczestnika podczas pobytu w ośrodku, jak i poza nim, w szczególności w środkach 
transportu, w trakcie wycieczek, wyrządzonych zarówno organizatorowi, jak i osobom trzecim, 
jeżeli organizator uczynił zadość obowiązkowi pieczy i nadzoru albo szkoda byłaby powstała 
także przy starannym wykonywaniu pieczy i nadzoru przez organizatora.
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