
Regulamin  

Letniego obozu sportowego Klubu Mistrzostwa Karate Kyokushinkai 

Poręba k/Myślenic, Trzemeśnia 04 sierpień - 13 sierpień 2023 roku 

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunków 

niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją 

jego treści przez uczestnika. 

2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 

a) pełnego skorzystania z programu obozu,  

b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się 

w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktorów i zgodnie z 

przeznaczeniem tych urządzeń,  

c) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,  

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

e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,  

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

3. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

a) przestrzegać regulaminów: obozu, obiektów sportowych (w tym szczególnie – 

sali gimnastycznej i basenu) i ośrodka, w którym odbywa się obóz oraz stosować 

się do poleceń instruktorów, wychowawców i kierownika obozu, 

b) bezwzględnie przestrzegać w trakcie zajęć sportowych Regulaminu Klubu 

Mistrzostwa Karate Kyokushinkai, w tym zwłaszcza cz. II. dokumentu, tj. 

Regulaminu uczestnictwa w zajęciach sportowych, dostępnego u instruktorów 

oraz na stronie internetowej Klubu (KMKK.PL), 

c) zabrać ze sobą ważny dowód osobisty, 

d) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie 

w nich uczestniczyć, 

e) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie 

ośrodka oraz o powierzony sprzęt, 



f) odnosić się z szacunkiem do instruktorów, wychowawców, kolegów i innych 

osób, 

g) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli 

i ruchu drogowego, 

h) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym 

samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w 

zajęciach i wykonywanie ćwiczeń, 

i) dbać o higienę i schludny wygląd. 

4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału 

należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć. 

5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się 

do instruktorów, wychowawców lub kierownika obozu. 

6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu sportowego dozwolone jest wyłącznie pod 

warunkiem uzyskania zgody instruktora/wychowawcy/kierownika i tylko pod jego 

nadzorem, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowaniem należytej 

ostrożności. 

7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren 

ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy. 

8. Uczestnikowi nie wolno zażywać żadnych leków bez wiedzy kadry wychowawczej. 

9. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz napojów 

energetycznych, posiadania i palenia tytoniu oraz e-papierosów, posiadania i 

zażywania jakichkolwiek środków odurzających. 

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00. W tych godzinach uczestnicy 

obozu mogą przebywać wyłącznie w miejscu zakwaterowania, tj. w domkach. 

Ewentualne uzasadnione opuszczenie domku możliwe jest wyłącznie za zgodą 

wychowawcy, który musi być o tym niezwłocznie poinformowany.  

11. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, 

konsol, komputerów itp., z wyłączeniem konieczności kontaktu z wychowawcą lub 

kierownikiem obozu. 

12. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i 

wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze 

zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub 

zniszczony z braku staranności uczestnika. 



13. Uczestnik ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego 

wyrządzone w trakcie pobytu na obozie. 

14. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji 

uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

15. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle 

przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki. 

16. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. 

17. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie 

prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i 

rozmowa ostrzegawcza. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy 

nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik 

może zostać skreślony z listy uczestników, wydalony z obozu na koszt własny– bez 

prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku 

uczestnik powinien opuścić obóz w ciągu 24 godz. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

……………………………….. 

Uczestnik 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA Wypełniając obowiązek określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz uczestnika wypoczynku jest Stowarzyszenie Klub Mistrzostwa Karate 

Kyokushinkai z siedzibą w Bibicach, adres: ul. Sosnowa 29J, 32-087 Bibice, NIP 513 025 14 18, REGON 368 119 95 52, 

wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej przez Starostę 

Krakowskiego pod nr SKF.npdg.66 zwany dalej Organizatorem Wypoczynku, 

2) Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych; 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

 Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83).  

 Kodeks Cywilny (art. 23 i 24). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży ( 

Dz.U z 2016r.poz. 452) 

4) Pani/Pana dane osobowe oraz uczestnika wypoczynku przetwarzane będą w celu i zakresie: 

a) zakwalifikowania do udziału oraz udziału w obozie sportowym w zakresie podanym w Karcie Kwalifikacyjnej; 

b) identyfikacji Pana/Pani jako płatnika w ramach dokonywania płatności za obóz w zakresie podanym w ramach 

wykonywania przelewu na konto Organizatora Wypoczynku; 

c) promocji działań prowadzonych przez Klub w zakresie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestnika 

wypoczynku, zarejestrowanych podczas obozu, udostępnionych na stronie internetowej Klubu, profilach internetowych 

zarządzanych przez Klub oraz w materiałach promocyjnych. 

5) Odbiorcą/ami Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub osoby upoważnione przez Administratora (np. 
kierownik wypoczynku, wychowawcy, instruktorzy), którym na podstawie zawartej umowy powierzono obowiązki związane 
z organizacją wypoczynku. 
 
6) Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów oraz państwa 

trzeciego. 

7) Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany aktualnymi 

przepisami prawa celem ich archiwizacji, a w przypadku danych wskazanych w pkt 4c) do czasu wycofania zgody; 

8) Ma Pani/Pan prawo żądać od Organizatora Wypoczynku dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9) Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku danych osobowych jest nieprawidłowe, ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4) lit. a) jest warunkiem ustawowym. Podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4) lit. b) jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku w celu wskazanym w pkt 4) lit. c). 

11) Pani/Pana oraz uczestnika wypoczynku dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom 

podejmowania decyzji przez Organizatora Wypoczynku, w tym profilowaniu. 

Wyrażam zgodę □ / Nie wyrażam zgody □ na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w pkt. 4 „c” 

…………………………….         Dnia………………………… 

(Czytelny podpis uczestnika) 



…………………………….

. 

(miejsce, data) 

 

 

 

Oświadczenie ws. udziału w Letnim obozie sportowym  

Klubu Mistrzostwa Karate Kyokushinkai 

Poręba k/Myślenic, Trzemeśnia 04 sierpień - 13 sierpień 2023 roku 

 

 

Ja …………………………………………………….. (imiona i nazwisko) oświadczam, że 

zdaję sobie sprawę z sytuacji epidemiologicznej kraju i tego, że w okresie epidemii COVID-19 

istnieje zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że organizator obozu dołoży wszelkich starań, żeby zapewnić 

bezpieczny pobyt na obozie wszystkim uczestnikom, wiem jednak, że niemożliwe jest 

całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia ww. wirusem, a także innymi patogenami. 

 

Oświadczam, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych przed obozem poinformuję 

o tym niezwłocznie organizatora i kadrę obozu, oraz zrezygnuję z wyjazdu na obóz. 

 

Oświadczam, że będę stosować się do zaleceń sanitarnych kadry obozu tak, aby 

zminimalizować ryzyko zakażenia i zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom obozu. 

 

Oświadczam, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych podczas obozu 

podporządkuje się zaleceniom sanitarno-medycznym organizatora obozu. 

 

Zdaję sobie sprawę, że wystąpienie objawów chorobowych podczas obozu może być powodem 

wydalenia z obozu. 

 

Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność w przypadku wystąpienia u 

zakażenia SARS-CoV-2 podczas lub po obozie i nie będę mieć żadnych roszczeń wobec 

organizatora i kadry obozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………... 

(podpis) 
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