Regulamin Zimowego Obozu Tanecznego organizowanego przez
Niepubliczną Placówkę Artystyczną Studio Tańca Royal Dance Center.

1. Uczestnik warsztatów ma prawo:
1.1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych.
1.2. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.
1.3. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
2. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest:
2.1. przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców i kadry
trenerskiej.
2.2. zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty).
2.3. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
instruktora, wychowawcę lub lekarza.
2.4. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
2.5. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach.
2.6. nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców.
2.7. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu.
2.8. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób.
2.9. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących kąpieli i ruch drogowego.
2.10. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
2.11. uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody
wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
2.12. przestrzegania ciszy nocnej ustalonej przez organizatora.
3. Regulamin dotyczy każdego uczestnika bez względu na wiek.
4. I wpłata traktowana jest jako zadatek i wpłacana jest na poczet rezerwacji miejsc noclegowych, dlatego
nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji wpłacone zadatki nie zostaną zwrócone.
5. Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia organizatorowi wypełnionego oraz podpisanego kompletu
dokumentów(karty, regulaminu oraz zgody rodzica/opiekuna) do dnia 18.01.2019 r.
6. RDC nie ponosi odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
7. Na warsztatach ze względu na specyfikę, rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze można przekazać
do depozytu wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie
rzeczy nie oddanych do depozytu.
8. Na warsztatach RDC obowiązuje bezwzględny zakaz: zakupu, posiadania i picia alkoholu i napojów
energetycznych zawierających taurynę. Zakupu, posiadania i palenia tytoniu. Zakupu, posiadania
i zażywania narkotyków.
9. Na warsztatach RDC obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza warsztatów bez zgody i wiedzy kierownika
warsztatów i wychowawcy (nie dotyczy rodziców/opiekunów).
10. W razie choroby uczestnika warsztatów organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem lekarstw
i innych środków medycznych.
11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu warsztatów uczestnik może zostać skreślony z listy
uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów) wydalony z obozu na koszt własny
rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko
w przeciągu 48 godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika, RDC zastrzega sobie
prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz (policja).
12. Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.
13. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na obóz RDC.
14. Ja niżej podpisany/a akceptuję regulamin warsztatów tanecznych i zobowiązuję się go przestrzegać.
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