
WYSYŁAJĄC UCZESTNIKA/DZIECKO NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ 

(OBÓZ/KOLONIA) Z RADSAS FUN PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 

1. Wysyłając Uczestnika/Dziecko na Imprezę (obóz/kolonia) przyjmuję do 

wiadomości, że:  

a) Uczestnik Imprezy Turystycznej (obozu/kolonii) zobowiązany jest stosować się do 

wszystkich regulaminów obowiązujących na Imprezie oraz poleceń kadry, w tym kierownika, 

wychowawców, instruktorów, ratowników, opieki medycznej oraz kierownictwa ośrodka.  

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w 

przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w do 

zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.  

c) Opiekunowie Prawni/Rodzice Uczestnika/Dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność 

cywilnoprawną oraz materialną za szkody i straty wyrządzone z winy i/lub przez 

Uczestnika/Dziecko  

d) Uczestników/Dzieci obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i używania 

tytoniu, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, napojów energetycznych oraz środków 

odurzających.  

e) W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu lub rażącego postępowania 

Uczestnika/Dziecka, może zostać podjęta decyzja o usunięciu go z Imprezy (obozu/kolonii) 

oraz nakazaniu Opiekunom Prawnym/Rodzicom przyjazdu do Ośrodka, w którym odbywa się 

Impreza Turystyczna (obóz/kolonia) po Uczestnika/Dziecko lub odwiezieniu do domu przez 

Organizatora na koszt Opiekunów Prawnych/Rodziców 

f) Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia (np. spóźnienie na obóz, 

szybszy wyjazd z obozu, rezygnacja z wybranych zajęć, posiłków) przez Uczestnika/Dziecko 

chyba, że wykupione zostało stosowne Ubezpieczenie. 

g) Organizator prowadzi swoje obozy zgodnie z wymogami formalnymi Kuratorium Oświaty 

oraz zgłasza je każdorazowo.  

h) Opiekunowie Prawni/Rodzice pokrywają wszelkie koszty związane z późniejszym 

odbiorem Uczestnika/Dziecka, które zostaną określone w konkretnych sytuacjach.  

i) Opiekunowie Prawni/Rodzice mogą zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi 

warunkami ubezpieczenia NNW w siedzibie Organizatora. Aktualne polisy dostępne są 

najwcześniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia się Imprezy Turystycznej 

(obozu/kolonii).  

j) Rozmowy telefoniczne są możliwe jedynie za zgodą kierownika i w wyznaczonym przez 

niego czasie (zgodnie z Regulaminem Korzystania z Urządzeń Elektronicznych Służących do 

Komunikacji). 

k) W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności materialnej i prawnej.  

l) Organizator zastrzega sobie możliwość korespondencji z Opiekunami Prawnymi/Rodzicami 

jedynie w języku polskim  

2. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

zgłoszonego Uczestnika/Dziecka, opiekunów oraz osób upoważnionych do 

odbioru i/lub odwiedzin Uczestnika/Dziecka, w celu realizacji wybranej Imprezy 

Turystycznej oraz w celach informacyjnych firmy RADSAS FUN (zgodnie 

Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 

883 oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych RODO 

uchwalonym przez Sejm RP w dniu 10.05.2018 r).  

3. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu, narkotyków lub środków 

odurzających Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na badanie 

Uczestnika/Dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi.  



4. Opiekunowie Prawni/Rodzice oświadczają, że podadzą wszystkie znane im 

informacje o Uczestniku/Dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej 

opieki na Imprezie Turystycznej. Oświadczają, że wiedzą, iż Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji 

dot. Zachowania się Uczestnika/Dziecka i jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej. 

Organizator może wprowadzić zmiany w Regulaminie, jednak każdorazowo 

zamieści je na stronie www.radsas-fun.pl. Polska wersja Regulaminu jest wersją 

wiążącą.  

5. Opiekunowie Prawni/Rodzice potwierdzają zapoznanie się ze wszelkimi 

informacjami zawartymi w Karcie Kwalifikacyjnej, programie Imprezy 

Turystycznej oraz ze szczegółowymi informacjami o Imprezie Turystycznej i z 

treścią Regulaminu Imprez Turystycznych Radsas Fun oraz innymi 

regulaminami dostępnymi na stronie organizatora, które przyjmują do 

wiadomości i akceptują. Zobowiązują się zapoznać z nimi Uczestnika/Dziecko, 

którego są Opiekunami Prawnymi/Rodzicami. 

6. Opiekunowie Prawni/Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku 

Uczestnika/Dziecka przez firmę Radsas Fun wyłącznie w celach reklamowych 

(zdjęcia i filmy z obozu na stronie internetowej firmy, portalach 

społecznościowych jak np. Facebook, Instagram i YouTube, katalogach, 

plakatach, kalendarzach itp).  

7. Regulaminy, rozporządzenia oraz dokumenty informacyjne firmy Radsas Fun 

Radosław Sąsiadek z siedzibą w Gdańsku przy ul.Pilotów19F/8 znajdują się na 

stronie radsas-fun.pl. Zgłoszenie Uczestnika/Dziecka, poprzez wypełnienie 

Formularza Rezerwacyjnego, na Imprezę Turystyczną (obóz/kolonię) jest 

jednoznaczne z akceptacją Regulaminów. 

 

REGULAMIN IMPREZY TURYSTYCZNEJ 

Każdy Uczestnik/Dziecko jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

• Uczestnik/Dziecko imprezy powinien: 

– Chętnie uczestniczyć w zajęciach realizowanych podczas Imprezy 

– Chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw 

– Dbać o porządek wokół siebie 

– Być punktualnym 

– Być samodzielny 

– Potrafić zastosować czynności samoobsługowe (samodzielne korzystanie z toalety, 

mycie się, kąpanie) 

– Umieć werbalizować swoje potrzeby 

– Potrafić zadbać o słabszego, chorego kolegę oraz poinformować o tym wychowawcę 

lub kierownika 

– Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kultury i zachowania 

– Szanować innych 

• Uczestnik/Dziecko ma prawo do: 

– Brania udziału we wszystkich zajęciach oraz uczestnictwa w przygotowaniu i 

organizacji zajęć 

– Zgłaszania uwag i propozycji do wychowawcy w sprawie imprezy i organizacji 

zajęć programowych 

– Korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnego na Imprezie za zgodą i wiedzą 



wychowawcy 

– Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy bądź 

kierownika Imprezy 

• Uczestnik/Dziecko ma obowiązek: 

– Dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniach i całym 

otoczeniu 

– Przestrzegania rozkładu dnia 

– Przestrzegania regulaminów: między innymi uczestnika imprezy, poruszania się po 

drogach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych dostępnych na stronie 

www.radsas-fun.pl 

– Uczestnik/Dziecko w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia 

innych ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika 

imprezy 

– Stosować się do poleceń wychowawców i kierownika oraz instruktorów, 

ratowników, opieki medycznej i kierownictwa ośrodka. 

• Uczestnikowi/Dziecku nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu 

bez wiedzy wychowawcy  

• Uczestnika/Dziecko obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (również e-

papierosów), picia alkoholu, napojów energetycznych, czy stosowania innych 

substancji psychoaktywnych  

• Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć, chyba, że 

za zgodą wychowawcy. Korzystanie z telefonu możliwe jest w czasie odpoczynku 

poobiedniego. (Telefony będą przechowywane u wychowawców i udostępniane w 

przeznaczonym do tego czasie zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy) 

• Kary stosowane przez kierownika Imprezy: 

– Ustne pouczenie 

– Poinformowanie o niestosownym zachowaniu obozowicza rodziców/opiekunów 

– Usunięcie z obozu wraz z uzasadnieniem 

• Warunki stosowania kar: 

– Uczestnik/Dziecko nie przestrzega zasad wymienionych w Regulaminach Imprezy 

Turystycznej 

– Uczestnik/Dziecko zachowuje się agresywnie 

– Uczestnik/Dziecko spożywa alkohol lub substancje psychoaktywne, bądź pali tytoń 

lub e-papierosy 

• W przypadku pojawienia się nieprzewidzianych zachowań spowodowanych 

chorobami (np. padaczka, nerwica, stany zagrażające życiu lub zdrowiu uczestnika 

oraz innych osób), o których Organizator nie został poinformowany, 

Uczestnik/Dziecko może zostać usunięty z imprezy wraz z  uzasadnieniem na 

koszt Opiekunów Prawnych/Rodziców.  

• Kierownik Imprezy jest zobowiązany do realizacji programu Imprezy 

Turystycznej, zastrzega sobie jednak prawo do jego zmiany (np. z powodu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych) 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników/Dzieci swoich 

Imprez w przypadku, gdy z powodu winy, lekkomyślności lub niedbalstwa 

Uczestnika/Dziecka dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub 

kradzieży mienia 

 


