
REGULAMIN NIEOBOZOWEJ AKCJI LETNIEJ 2022 (NAL) 
 

 
1. Organizatorem Nieobozowej Akcji Letniej (dalej „NAL”) jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu 

OAZA - Błonie, ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik. Zajęcia odbywają się na terenie organizatora, a także  

w miejscach przewidzianych w planie aktualnego turnusu. 

2. W NAL mogą wziąć udział dzieci w wieku 7-14 lat, chyba, że kierownik NAL zdecyduje inaczej. 
 

3. Warunkiem uczestnictwa w  NAL jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej, jak również akceptacja 
regulaminu poprzez jego podpisanie, oświadczenia oraz uregulowanie całości opłaty za turnus, 
najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Odpłatność za jeden turnus to kwota 75 zł/dziecko, 
którą należy uiścić gotówką w kasie lub zrealizować w formie przelewu  na konto KCRiS OAZA: 
 
53 9076 0008 2001 0015 7355 0001, w tytule podając: NAL - Imię i nazwisko dziecka/data 
wybranego turnusu. 

4. Uczestnicy NAL przebywają pod opieką wychowawców w godzinach od 9:00 do 13:00. 

5. W przypadku samodzielnego powrotu Uczestnika Nal do domu, rodzice zobowiązani są napisać 

oświadczenie, w jakim wyrażają na powyższą zgodę. 

6. Uczestnik NAL ma prawo: 

 do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas udziału i w czasie przejazdu  
 do udziału we wszystkich zajęciach programowych  
 zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy  
 do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców. 

 
7. Uczestnik NAL ma obowiązek: 

 
 przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a także zasad obowiązujących na terenie 

obiektu KCRiS OAZA,  
 zapoznania i przestrzegania regulaminu NAL,  
 nie oddalania się bez wiedzy wychowawcy od grupy, 
 przestrzegania zasad ppoż i bezpieczeństwa, 
 uczestniczenia w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji zgłaszania tego faktu wychowawcy, 
 wykonywania poleceń kadry NAL 
 szanowania mienia KCRIS OAZA i własności innych uczestników NAL, 
 nie stosowania przemocy wobec innych uczestników i kadry NAL 
 dbania o higienę osobistą, ład i czystość na terenie KCRiS OAZA 
 przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza dotyczących kąpieli i ruchu 

drogowego  
 informowaniu o każdej sytuacji pogorszenia stanu zdrowia 

 
8. Uczestnika NAL obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia 

tytoniu oraz posiadania i używania środków odurzających, oddalania się od grupy oraz poza teren 
Błoni bez wiedzyi zgody wychowawcy. 

 
9. Organizator NAL nie ponosi odpowiedzialności za utracone rzeczy cenne i wartościowe, które nie 

zostały przekazane do depozytu (dotyczy: aparatów telefonicznych, fotograficznych, pieniędzy). 
 

10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika NAL odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 



 
11. W przypadku łamania regulaminu NAL i innych regulaminów KCRiS OAZA, niestosowania się do 

poleceń kadry NAL, samowolnego oddalania się od grupy, uczestnik będzie karany upomnieniem, 

naganą w obecności innych uczestników, a w ostateczności wykluczeniem z udziału  w NAL, bez 

prawa zwrotu kosztów.  

12. Organizator NAL zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. 

13. Regulamin stanowi integralną część karty kwalifikacyjnej NAL 2022. 
 

14. Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od KCRiS OAZA, w szczególności 
zaistnienia siły wyższej, może nastąpić częściowe lub całkowite odwołanie zajęć, świadczonych 
przez KCRiS OAZA usług, czy też może zostać ograniczony dostęp do części bądź całości obiektów 
KCRiS OAZA.  
 

 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Nieobozowej Akcji Letniej 2022, akceptuję jego 
warunki i zobowiązuję się do zapoznania uczestnika NAL z jego treścią. 
 
 
 
Miejscowość, data          ……………………………………………………….…….………………………………………………….…..   

Podpis rodzica/opiekuna ……..….………………………………………………………………………….…………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka …….……………………………………………………………………………………………………..………… 

Data urodzenia dziecka …..……………………………………………………………………………………………….………………… 

Numer telefonu rodzica ………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

 


