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Regulamin wyjazdu na Camporee 2019 

 
 

1. Organizatorem wyjazdu na Camporee (zwane dalej imprezą) jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą; ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Osobą odpowiedzialną za 
sprawy prawne jest kierownik wypoczynku: Olga Kulinicz, natomiast za pozostałe sprawy są: 

 Rejestracja: Dominika Dziedzic 
 Logistyka: Dawid Skrzypczak 

  

2. Wyjazd na imprezę odbywa się w terminie 28.07 - 07.08.2019 r.  

2.1. Impreza odbywa się w The South of England Showground, RH17 6TL Ardingly, Wielka Brytania. 
 

3. Warunki zakwalifikowania Uczestnika na imprezę:  

3.1. wypełnienie rejestracji on-line,  

3.2. wydrukowanie i poprawne wypełnienie karty Uczestnika imprezy, karty Uczestnika wypoczynku, 
regulaminu imprezy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie 
wizerunku, w tym dla celów ubezpieczenia uczestników, a następnie odesłanie powyższych 
dokumentów na adres: ZHA  Olga Kulinicz ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna do dnia 
17.04.2019 r. (liczy się data wysłania karty),  

3.3. w przypadku pełnoletniego Uczestnika imprezy wyrobienie i wysłanie z pozostałymi 
dokumentami, sądowego zaświadczenia o niekaralności w powyższym terminie, 

3.4. terminową wpłatę za uczestnictwo w imprezie w wysokości 1150 zł (tysiąc sto pięćdziesiąt 
złotych): 

    
I rata 550 zł – do 17.04.2019 r. (w tym 150 zł bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej); 
II rata 600 zł – do 12.06.2019 r. 
Istnieje możliwość wpłaty całej kwoty w jednej racie do 17.04.2019 r. Obowiązuje data wpływu na 
rachunek bankowy. 

 
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy: Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP ul. 
Foksal 8, 00-366 Warszawa; numer: 84 1750 0012 0000 0000 3024 9496 (w tytule przelewu: Camporee 
– numer rejestracji). 

 

3.5. W razie rezygnacji uczestnik może ubiegać się o zwrot opłaty za imprezę do 24 kwietnia 2019 r. 
(150 zł opłaty rejestracyjnej jest bezzwrotna). Po 24 kwietnia 2019 r. nie dokonuje się zwrotów. 

3.6. Rejestracja jest przyjęta po wpłacie kwoty minimum I raty do 17.04.2019 r. i przesłaniu 
wszystkich dokumentów podanych powyżej.  

3.7. Uczestnik będący obywatelem kraju wymagającego wizy wjazdowej do Wielkiej Brytanii 
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu organizatorom do 24.04.2019 r. oraz do pokrycia 
kosztów związanych z wydaniem wizy we własnym zakresie. 

3.8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmówienia udziału w imprezie osobom, które 
odznaczały się na poprzednich wydarzeniach karygodnym zachowaniem lub osobom, które 
zgłoszą się jako osoby przekraczające planowaną liczbę uczestników. 
 

4. Podczas pobytu na imprezie uczestnik może skorzystać z jednodniowej wycieczki do Londynu. Chęć 
wzięcia udziału należy zgłosić w formularzu rejestracyjnym. Dodatkowy koszt wycieczki wynosi 200 zł 
(dwieście złotych) płatne na rachunek bankowy: Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP 
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Numer: 84 1750 0012 0000 0000 3024 9496 (w tytule przelewu: 
Wycieczka do Londynu – numer rejestracji). Termin płatności: 30.06.2019 r. 

 

5. Do praw i obowiązków niepełnoletniego Uczestnika imprezy należy:  

5.1. deponowanie u wychowawcy w dniu przyjazdu do miejsca pobytu ważnej legitymacji szkolnej, 
pieniędzy oraz karty EKUZ, 

5.2. posiadanie kompletnego ekwipunku, ogłoszonego przez organizatorów imprezy (w tym pełnego 
umundurowania harcerskiego),  

5.3. stosowanie się do porządku dnia i poleceń kadry oraz wychowawców,  

5.4. przestrzeganie, w czasie trwania imprezy, Prawa Harcerskiego oraz regulaminów: 
przeciwpożarowego, kąpieli, mundurowego i innych obowiązujących w czasie wyjazdu. 
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6. Do praw i obowiązków pełnoletniego Uczestnika imprezy należy:  

6.1. posiadanie kompletnego ekwipunku, ogłoszonego przez organizatorów imprezy (w tym pełnego 
umundurowania harcerskiego),  

6.2. stosowanie się do porządku dnia i poleceń kadry,  

6.3. przestrzeganie w czasie trwania imprezy Prawa Harcerskiego oraz regulaminów: 
przeciwpożarowego, kąpieli, regulaminu mundurowego i innych obowiązujących w czasie 
wyjazdu.  

 

7. Uczestnikom imprezy zabrania się:  

7.1. posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, energetyzujących, odurzających 
oraz wyrobów tytoniowych, 

7.2. przechowywania w miejscu zakwaterowania produktów żywnościowych krótkoterminowych,  

7.3. wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody organizatorów,  

7.4. samowolnego oddalania się z terenu imprezy,  

7.5. korzystania z telefonów komórkowych poza wyznaczonym czasem  

7.6. robienia zakupów poza wyznaczonym na to czasem przez organizatorów, 
 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników. 
 

9. Wszyscy uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

9.1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wyrobienia oraz posiadania przy sobie Europejskiej 
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), osoby niepełnoletnie przekazują karty 
wychowawcom. 

 

10. Odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas podróży i pobytu, 
ponosi Uczestnik pełnoletni lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzice lub opiekunowie, 
na podstawie protokołu szkody sporządzonego w chwili i miejscu jej powstania. 
  

11. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno–
sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na 
terenie imprezy i miejsc przez nich użytkowanych.  

 

12. Istnieje możliwość odebrania dziecka z imprezy wyłącznie po zgłoszeniu kierownikowi wypoczynku co 
najmniej 4 godziny przed planowanym odebraniem Uczestnika. Po zgłoszeniu, w chwili przejmowania 
opieki nad dzieckiem należy sporządzić odpowiednie oświadczenie, w którym podane zostaną 
następujące dane: miejscowość, data, imię i nazwisko uczestnika, okres na jaki rodzic przejmuje 
odpowiedzialność, czytelny podpis pełnoprawnego opiekuna, nr dowodu osobistego lub paszportu.  

 

13. Niniejszy regulamin stanowi dokument niezbędny do zakwalifikowania Uczestnika na wyjazd.  
 

14. Organizator ma prawo rozpatrywać indywidualnie wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte w niniejszym 
regulaminie.  
 

15. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. 
 

Podpis organizatora Podpis Uczestnika pełnoletniego lub w przypadku 
Uczestnika niepełnoletniego - pełnoprawnego 
opiekuna 

 
 
 

…………………………….     ……………………………. 
 
 

Data podpisania:  ………………………………. 


