REGULAMIN POBYTÓW, OBOZÓW i SZKOLEŃ
MOTOGANG
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§1
Niniejszy Regulamin systematyzuje prawa, obowiązki i zasady obowiązujące w czasie trwania wydarzeń:
Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym wraz z organizowanymi przez gospodarstwo atrakcjami lub szkolenie motocross-enduro lub Obóz
rowerowy.
Obóz - Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym wraz z organizowanymi przez gospodarstwo atrakcjami lub szkolenie motocross-enduro
lub Obóz rowerowy (w dalszej części zwane obozem).
Pobyt odbywać się będzie w terminie określonym w treści formularza zgłoszeniowego, na terenie obiektu Gospodarstwo Agroturystyczne w
Wolicach, Wolice 32, 88-190 Barcin lub w wyznaczonych zgodnie z programem obozu torach treningowych, dalej: Obiekt.
Organizatorem Obozów rowerowych jest TECHNICAL INNOVATIONS SP. Z O.O. , adres: ul. Wolice, nr 32, 88-190 Barcin, NIP: 562181-37-59, REGON: 387758205, email: olapuzioti@gmail.com,
Organizatorem pobytu w gospodarstwie agroturystycznym oraz szkoleń motocross/enduro (zwanych w dalszej części obozem) jest nie będący
organizatorem turystyki podmiot prowadzący rolniczą działalność pod adresem Wolice 32, 88-190 Barcin reprezentowany przez Teresę Puzio.
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Uczestnikiem Obozu może być osoba w wieku od 7 do 24 roku życia – obóz rowerowy oraz pobyt w gospodarstwie agroturystycznym z
atrakcjami motocross
Lub osoba w wieku od 7 do 90 roku życia - pobyt w gospodarstwie agroturystycznym z atrakcjami enduro family, szkolenie motocross,
szkolenie enduro
Warunkiem uczestnictwa w Obozie przez osobę niepełnoletnią jest uprzednia pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. W wypadku
niepełnoletniego Uczestnika ze wszelkimi dokumentami muszą zapoznać się i zaakceptować oraz podpisać rodzica lub opiekuna prawnego,
zaś zapoznać z Regulamin, zaakceptować go oraz podpisać muszą zarówno niepełnoletni Uczestnik oraz jego rodzice bądź opiekunowie
prawni. Każdocześnie, gdy w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, zaś Uczestnik ten jest niepełnoletni, oznacza również rodzica
bądź opiekuna prawnego Uczestnika.
Obóz ma na celu podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności technicznych i możliwości motorycznych Uczestników oraz jak najlepsze ich
przygotowanie do jazdy wyczynowej rowerem.

Prawa i obowiązki Uczestnika
§2
1. Uczestnik pełnoletni zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Uczestnik niepełnoletni
powinien posiadać ważną legitymację szkolną lub dowód osobisty.
2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Obozu Uczestnik przekazuje na ręce Organizatora:
a. zaakceptowany i podpisany Regulamin,
b. prawidłowo wypełnioną Kartę Uczestnika (zgodą z przekazanym wzorem) ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia
Uczestnika,
c. pisemne poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz od nieszczęśliwych wypadków skazanego w ust. 7 niniejszego
paragrafu,
d. zaświadczenia o szczepieniu na Covid-19 – w odniesieniu do pełnoletnich Uczestników.
Brak przekazania ww. dokumentów uprawnia Organizatora do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Obozie do czasu przedstawienia
ww. dokumentacji. W wypadku braku udziału Uczestnika w Obozie, z uwagi na brak przedstawienia któregokolwiek z ww. dokumentów,
uważa się, że do wykonania umowy nie doszło z winy Uczestnika, a tym samym Organizator jest uprawniony do uzyskania bądź zatrzymania
całego wynagrodzenia należnego za udział w Obozie.
3. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania oraz posiadania: alkoholu, piwa
bezalkoholowego, środków odurzających i napojów energetycznych.
4. W czasie trwania Obozu zabronione jest palenie przez Uczestników wyrobów tytoniowych (w tym używanie jakichkolwiek e-papierosów oraz
innych tego typu urządzeń) oraz spożywanie wyrobów alkoholowych, piwa bezalkoholowego, środków odurzających oraz napojów
energetycznych.
5. Zabrania się samodzielnego opuszczania terenu Obiektu przez Uczestników Obozu bez wiedzy i zgody kadry trenerskiej.
6. Obowiązkiem Uczestnika jest informowanie kadry trenerskiej przed przystąpieniem do wykonywania zadań o swej każdorazowej
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie ćwiczeń. Uczestnik ma prawo odmówić wykonywania
ćwiczeń wskazanych przez kadrę trenerską o ile posiada pisemne oświadczenie od lekarza, że jego stan zdrowia nie pozwala na wykonanie
danego ćwiczenia. Jeżeli uczestnik doznał kontuzji podczas obozu a trener uzna, że dalsze wykonywanie ćwiczeń jest niebezpieczne dla
zdrowia uczestnika wówczas uczestnik może zostać zwolniony z wykonywania ćwiczeń.
7. Mając na uwadze ryzyko kontuzji sportowej oraz innych zdarzeń Uczestnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz
od następstw nieszczęśliwych wypadków narażających życie i zdrowie.
8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wniesione na teren Obiektu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wartościowe rzeczy bądź pieniądze wniesione na teren Obiektu nieprzekazana na przechowanie Organizatorowi.
Przedmioty wartościowe Uczestnik może oddać na przechowanie wychowawcy.
9. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o porządek i higienę na terenie Obozu. Uczestnik zobowiązany jest do segregacji odpadów. Codziennie
rano o godzinie 8:30 odbędzie się inspekcja czystości pokoi.
10. Uczestnik ma prawo do korzystania z programu Obozu, korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych za wiedzą i zgodą kadry
trenerskiej.

11. Małoletni uczestnik ma prawo do kontaktu z rodzicami bądź opiekunami prawnymi, w każdym czasie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Uczestnicy
mają prawo do przyjęcia gości na terenie Obiektu, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Uprawnienia wskazane w zdaniu 1 i
2 mogą zostać zawieszone przez Organizatora z uwagi na zagrożenie epidemiczne, w tym wymóg posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu
przeciwko Covid-19 bądź z uwagi na wprowadzone ograniczenia prawne.
12. Uczestnik ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do kadry trenerskiej, wychowawców, kolegów i innych osób. Nie toleruje się zachowań
agresywnych, wulgarnych i noszących znamiona przemocy choćby tylko werbalnej. Do wychowawców zwracamy się na Pan/Pani a do trenera
Panie trener/Panie trenerze.
13. Uczestnikom zabrania się:
a. przebierania oraz przechowywania rzeczy, w tym sprzętu (motocykli, odzieży, itd.) w strefie relaksu i ćwiczeń (w tym stodole),
b. odpalania sprzętów motorowych oraz używania jakichkolwiek sprzętów sportowych bez zgody trenera, jak również używania
jakichkolwiek sprzętów sportowych poza torem, w szczególności przed stodołą,
c. dokonywania jakichkolwiek zmian, wymian, napraw, modyfikacji w sprzętach sportowych, w szczególności motorowych,
d. wchodzenia na teren magazynu oraz do boksu trenerów (miejsca te wydzielone są kolorowymi liniami).
14. Niedostosowanie się do poleceń wychowawców bądź trenerów lub naruszenie Regulaminy może skutkować:
a. ostrzeżeniem, w odniesieniu do niepełnoletniego Uczestnika ostrzeżenie może przybrać postać rozmowy z rodzicami bądź opiekunami
prawnymi Uczestnika,
b. odebranie telefonu komórkowego na okres 24 h lub 12h; Uczestnicy zobowiązani są dobrowolnie oddać telefon komórkowy
wychowawcą bądź trenerowi na potrzeby realizacji programu obozu w szczególności „dzień bez telefonu komórkowego” i „survival”,
c. wydaleniem z Obozu,
na co Uczestnicy wyrażają zgodę. Wskazane wyżej środki dyscyplinarne będą stosowane w zależności od powagi naruszenia Regulaminu.
15. Uczestnik ma obowiązek:
a. posiadania w czasie Obozu odpowiedniej odzieży i ochraniaczy, które zapewnią wygodę i bezpieczeństwo, jak również będą dostosowane
do warunków atmosferycznych panujących w czasie obozu, w szczególności Uczestnik zobowiązany jest posiadać co najmniej:
odpowiednie obuwie (profesjonalne buty do motocrossu lub buty za kostkę w przypadku obozów rowerowych), ochraniacze kolan,
zbroje z ochraniaczem pleców, rękawice, homologowany kask.
16. Uczestnicy zobowiązani są opuścić Obiekt w dniu zakończenia Obozu do godziny 10.00. W odniesieniu do niepełnoletnich Uczestników
rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązaniu sąd odebrać takich Uczestników do godziny 10:00 w dniu zakończenia Obozu. Organizator
dopuszcza możliwość późniejszego odbioru niepełnoletniego Uczestnika, po uprzednim uzgodnieniu za dodatkową opłatą na rzecz
Organizatora, w kwocie 40 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę, jednak nie dłużej niż do godziny 18.00 oraz zobowiązani są do uiszczenia
na rzecz Organizatora opłat za posiłki odpowiednio: obiad w kwocie 35 złotych oraz kolację w kwocie 25 złotych. W wypadku braku odbioru
niepełnoletniego Uczestnika do godziny 10.00 ostatniego dnia Obozu, bez uprzedniego ustalenia późniejszego odbioru tego Uczestnika,
rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Organizatora kwotę 300 złotych, z tytułu kary umownej.
17. Rodzice bądź opiekunowie prawni niepełnoletnich Uczestników odpowiadają za zniszczenia wyrządzone przez niepełnoletnich Uczestników
w wysokości 3-krotności wartości szkody.
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Prawa, obowiązki Organizatora
§3
Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia Obozu zgodnie z Regulaminem oraz Programem Obozu. Organizator ma prawo
zmodyfikować Program Obozu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w wypadku gdy:
a. nie pozwalają na to warunki atmosferyczne,
b. predyspozycje psychomotoryczne Uczestników uniemożliwiają ich przeprowadzenie bez narażenia bezpieczeństwa i zdrowia
Uczestników.
Organizator zapewnia kadrę trenerską i wychowawców (kadra pedagogiczna).
Organizator zobowiązany jest do szczegółowego zaplanowania każdego dnia Obozu – ustalenia szczegółowego planu zajęć dla Uczestników.
Uczestnicy zostają zapoznani z planem każdego dnia, co dzień rano przy śniadaniu.
Organizator, wychowawcy oraz trenerzy mają prawo stosować środki dyscyplinujące określone w § 2 ust. 15 Regulaminu. Przed
zastosowaniem środka wskazanego w § 2 ust. 15 pkt. c) Regulaminu względem małoletniego Uczestnika, konieczne jest skontaktowanie się
przez Organizatora (trenera bądź wychowawcę) z rodzicem bądź opiekunami prawnymi takiego Uczestnika. W wypadku wydalenia na obozu
małoletniego Uczestnika, jego rodzice bądź opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania takiego Uczestnika z Obozu w terminie
ustalonym z Organizatorem, nie dłuższym niż 12 godzin. W wypadku braku odbioru małoletniego Uczestnika zgodnie ze zdaniem
poprzednim zastosowanie znajdują postanowienia § 2 ust. 17 ostatnie zdanie Regulaminu.
W wypadku wydalenia Uczestnika z Obozu w oparciu o § 2 ust. 15 pkt. c) Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowania,
zadośćuczynienie bądź kompensata za niewykorzystaną część Obozu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Obozu, jeśli frekwencja Uczestników spadnie poniżej 70% (każdorazowo liczna uczestników
wskazywana jest w Programie Obozu) bądź poszczególnych punktów Programu Obozu, jeśli będzie brało w nim udział mniej niż 10
Uczestników. W takim przypadku odwołania Obozu Uczestnik otrzyma zwrot poniesionych opłat zaliczkowych, zaś w wypadku odwołania
danego punktu Programu Obozu – w jego miejsce zostanie zaproponowana usługa zastępcza.
Oświadczenia Uczestników
§4
Uczestnik został zapoznany z przepisami przeciwpożarowymi oraz zasadami przeciwpożarowymi obowiązującymi na Obiekcie i oświadcza,
że:
„Zostałem zapoznany z przepisami ochrony przeciwpożarowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Zostałem zapoznany z ogólnym schematem ewakuacji
obowiązującym w obiekcie zakwaterowania. Umiem posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym dostępnym w miejscu zakwaterowania. Wiem, że o
każdym zauważonym pożarze lub sytuacji grożącej pożarem mam obowiązek powiadomić kadrę trenerską, a jeśli to konieczne i możliwe najbliższą straż pożarną
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lub komendę policji. Wiem, że w przypadku powstania pożaru opuszczając zagrożone miejsce należy zachować bezwzględny spokój i nie wywoływać paniki,
natychmiast ostrzec inne osoby znajdujące się w pobliżu oraz wykonywać polecenia trenera, Organizatora czy innej osoby kierującej akcją. Z chwilą przybycia straży
pożarnej nie tylko podporządkowuję się poleceniom strażaków, ale udzielam wszelkich informacji. Wiem, że uczestnikom obozu nie wolno: rozniecać ognisk w lesie
lub w ich pobliżu bez zgody leśniczego, posługiwać się otwartym ogniem (zapałkami, świecami, pochodniami, lampami naftowymi, itd.) bez zgody kadry trenerskiej,
palić w sypialniach świec, zapałek, papierosów, włączać grzałek elektrycznych, itd., zaśmiecać terenu i miejsca zakwaterowania, ponieważ sprzyja to
rozprzestrzenianiu się pożaru, używać sprzętu przeciwpożarowego do celów nie związanych ze szkoleniem lub akcja ratowniczą, samowolnie włączać istniejących
systemów alarmowych, samowolnie zakładać, naprawiać, regulować instalacji elektrycznej czy gazowej.”
Uczestnik został zapoznany z przepisami i zasadami korzystania z akwenów wodnych i oświadcza, że:
„Zostałem zapoznany z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują podczas kąpieli i zobowiązuję się ich przestrzegać. Wiem, że kąpiel zwłaszcza na terenach
otwartych może się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach, w formach zorganizowanych grup, pod opieką kadry trenerskiej oraz ratownika. Wiem, że na udział
w takiej kąpieli każdy musi uprzednio uzyskać zgodę trenera (opiekuna) a na sygnał alarmowy natychmiast muszę wyjść z wody. Wiem, że mi nie wolno samodzielnie,
bez wiedzy i zgody trenera wchodzić zwłaszcza do nieznanych akwenów otwartych, wypływać poza teren oznakowany, dozwolony przez ratownika, skakać do wody
z brzegu, pomostów, kamieni, wpychać czy wciągać jeden drugiego do wody zwłaszcza gdy nie znana mi jest głębokość akwenu, samodzielnie, bez powiadomienia
opiekuna oddalać się z miejsca kąpieli, wychodzić niepostrzeżenie z wody czy ukrywać się przed innymi, przytapiać innych, udawać, że się ktoś topi, wznosić okrzyków
i wywoływać zbędnych alarmów. Przebywając na brzegu obserwuję kąpiących się kolegów i w razie potrzeby zawiadamiam ratownika zaistniałym zagrożeniu.”
Uczestnik zostaje zapoznany z przepisami i zasadami ruchu drogowego oraz funkcjonowania toru i oświadcza, że:
„Oświadczam, że znane mi są ogólne zasady poruszania się po drogach i ulicach przez pieszych (zgodnie z Kodeksem Drogowym) i zobowiązuję się ich przestrzegać.
W czasie indywidualnego poruszania się po drogach i ulicach przestrzegam zwłaszcza następujących zasad: na drogach pozamiejskich chodzę ścieżką obok jezdni po
lewym poboczu, a gdy nie ma pobocza lub nie można z niego korzystać - chodzę jezdnią po lewej stronie, jak najbliżej jej krawędzi, bezwzględnie ustępuję pierwszeństwa
nadjeżdżającym pojazdom, z drogi przeznaczonej tylko dla rowerzystów korzystam jedynie, gdy nie ma chodnika ani pobocza, zawsze ustępując im pierwszeństwa, w
miastach korzystam tylko z chodników, idąc po jezdni w grupie idziemy jeden za drugim tylko gdy nie ma na niej żadnego ruchu a widoczność jest bardzo dobra wyjątkowo dwójkami ale jak najbliżej lewej krawędzi, przez jezdnię i torowiska przechodzę tylko w wyznaczonych do tego miejscach upewniwszy się uprzednio czy z
żadnej strony nie nadjeżdża pojazd, nie wchodzę na przejście dla pieszych tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, nie przechodzę w miejscach w których droga nie jest
widoczna na dostateczną odległość (na zakrętach, pod stromymi wzniesieniami, w czasie burzy czy śnieżycy), w innych miejscach wolno mi przechodzić przez jezdnię
tylko wtedy, gdy w odległości 100 m nie ma wydzielonego przejścia oraz gdy nie ma także wydzielonego torowiska czy pasa dzielącego dwie jezdnie lub urządzeń
takich jak bariery czy łańcuchy. Podczas przemarszów zorganizowanych wykonuję na bieżąco wszystkie polecenia Kadry trenerskiej lub innej osoby kierującej
kolumną.”
Przepisy końcowe
§5
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.
Brak reguł zachowania na każdą nieprzewidzianą okoliczność nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zachowania zdrowego rozsądku i
ostrożności.
Regulamin został zaakceptowany i podpisany przez Uczestników (rodziców bądź opiekunów prawnych Uczestnika), po szczegółowym
zapoznaniu się z jego treścią.

