
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA/OPIEKUNA

1. Rodzic/Opiekun ma prawo oczekiwać od wychowawcy relacji na temat zachowania i osiągnięć 
dziecka po powrocie z wypoczynku.

2. Rodzic/Opiekun ma prawo zrezygnować z wypoczynku dziecka (uczestnika wypoczynku).      
W takim wypadku organizator zwraca:  
- do 15.01 organizator zwraca całość kwoty 
- po 15.01 organizator zwraca tylko połowę kosztów wyjazdu  
- w przypadku wyjazdu z zimowiska przed zakończeniem, zwracane będą tylko częściowe 
koszty wyżywienia w wysokości 40 złotych za każdy dzień nieobecności – tylko powyżej 3 dni 
(nie dotyczy osób dyscyplinarnie usuniętych z zimowiska). Osobie usuniętej dyscyplinarnie z 
wypoczynku nie przysługuje zwrot kosztów pobytu. 
ZADATEK jest bezzwrotny.

3. Rodzic/Opiekun ma obowiązek odpowiednio przygotować dziecko do wyjazdu  
3.1 Każdy uczestnik wypoczynku musi być spakowany w plecak a nie w torbę czy walizkę. 
3.2 Każdy uczestnik wypoczynku musi posiadać plecaczek podręczny. 
3.3 Każdy uczestnik wypoczynku musi posiadać ze sobą rzeczy odpowiednie do warunków 
pogodowych (na ciepłe i zimne dni) 
3.4 Każdy uczestnik wypoczynku musi posiadać czapeczkę zimową, koszulkę z logo grupy do 
jakiej przynależy (Szalone Dzieciaki - dzieci młodsze, Zdobywcy, Poszukiwacze, 
Poszukiwaczki - młodzież starsza) 
3.5 Leki muszą być spakowane i przygotowane w sposób zgodny z wytycznymi organizatora  
3.6 Kieszonkowe w wysokości ustalonej przez organizatora musi być przygotowane w sposób 
zgodny z wytycznymi organizatora

4. Rodzic/Opiekun ma obowiązek odebrać dziecko w dniu zakończenia wypoczynku z miejsca 
zbiórki i o planowanej godzinie podanej na stronie internetowej lub FB. W przypadku odbioru 
dziecka przez inne niż Rodzic/Opiekun osoby Rodzic/Opiekun ma obowiązek wypełnić 
stosowne oświadczenie. Jeżeli Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka 
z miejsca zbiórki w dniu powrót z wyjazdu, wówczas Rodzic/Opiekun ma obowiązek 
przekazać kierownikowi wypoczynku stosowne oświadczenie.

5. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dostarczyć w terminie czytelnie i kompletnie wypełnioną kartę 
kwalifikacyjną uczestnika.

6. Rodzic/Opiekun ma obowiązek uczestniczyć w zebraniu organizacyjnym (jeżeli jest takowe 
organizowane) oraz zapoznać się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi wyjazdu, jak 
również ze wszystkimi regulaminami i zasadami ustalonymi przez organizatora.

7. Rodzic/Opiekun ma obowiązek dokonać w terminie opłaty za wypoczynek.
8. Rodzic/Opiekun ma obowiązek odebrać na koszt własny swoje dziecko (uczestnika 

wypoczynku) z zimowiska bez nieuzasadnionej zwłoki w przypadku, gdy zostanie podjęta 
decyzja o wydaleniu go z zimowiska za zachowania niezgodne z Regulaminem.
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