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REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  
poprzez organizację przedsięwzięcia pt. EKSPEDYCJA ORLĄT 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej 
 

 

 

 

 
 

 

ul. Legionów 30 

43-300 Bielsko-Biała                                                    

tel. 33 811 76 58 

www.polska-swiat.org.pl 

 
 

Regulamin obozu EKSPEDYCJA ORLĄT 

 

Rekrutacja 

1. Niniejszy Regulamin reguluje obowiązki Uczestników obozu EKSPEDYCJA ORLĄT zwanego dalej 

Obozem, w ramach REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Obronność państwa i działalność Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony 

Narodowej. 

2. Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Polska-Świat z siedzibą w Bielsku-Białej                      

przy ul. Legionów 30, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 811 76 58, www.polska-swiat.org.pl. 

3. Uczestnikiem Obozu staje się osoba zgłoszona do Organizatora za pomocą Karty Uczestnictwa. 

4. Przesłanie do Organizatora Karty Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

5. Kartę Uczestnictwa należy dostarczyć w oryginale do Organizatora w terminie do dnia 

29.07.2022r. 

6. Karty Uczestnictwa wypełnione nieczytelnie lub niekompletnie (brak podpisów) mogą nie 

zostać zakwalifikowane w Projekcie.  

7. Uczestnikami Obozu mogą być uczniowie klas mundurowych - szkół średnich.  

8. Wysłanie do Organizatora Karty Uczestnictwa nie gwarantuje Uczestnikowi Projektu udziału 

w Obozie. W takim przypadku wpłacone środki pieniężne za uczestnictwo w obozie zostaną 

zwrócone na konto bankowe, z którego zostały przelane.   

9. Organizator kwalifikuje uczestników obozu wg. kolejności złożonych Kart Uczestnictwa – liczy 

się kolejność zgłoszeń, o czym niezwłocznie poinformuje tych uczestników drogą mailową na 

adres wskazany w Karcie Uczestnictwa lub telefonicznie.  

Zakwalifikowani uczestnicy w Obozie zwani będą w dalszej części niniejszego Regulaminu 

Uczestnikami Obozu. 

10. Uczestnik Obozu po otrzymaniu maila z informacją lub informacją telefoniczną                                   

o zakwalifikowaniu się w Obozie zobowiązany jest do dokonania opłaty za udział w Obozie                     

w wysokości 950 zł w 3 ratach: 

- I rata w wysokości 250 zł do dnia 29.07.2022r.  

- II rata w wysokości 300 zł do dnia 12.08.2022r. 

- III rata w wysokości 400 zł do dnia 25.08.2022r. 

na konto bankowe należące do Stowarzyszenia Polska-Świat w PKO Bank Polski SA,  

nr konta: 19 1020 1390 0000 6802 0670 9598 

(liczy się data zaksięgowania środków na koncie bankowym Stowarzyszenia). 

11. W przypadku niedokonania ww. opłaty w wyznaczonym terminie Uczestnik Obozu musi liczyć 

się z utratą gwarantowanego miejsca w Obozie.  

12. Obóz rozpoczyna się w dniu 17.08.2022r. i kończy w dniu 26.08.2022r. 

13. Zakwaterowanie obozowiczów zaplanowano w namiotach polowych na terenie Ośrodka 

Sportów Wodnych i Rekreacji NEPTUN, Zarzecze, 34-326 Pietrzykowice, ul. Beskidzka 88. 

 www.EkspedycjaOrlat.pl 
 

http://www.polska-swiat.org.pl/
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14. Uczestnik Obozu zobowiązany jest do zapoznania się z Programem Obozu oraz niniejszym 

Regulaminem. 

15. Poprzez swój udział w Obozie Uczestnik Obozu / Opiekun Prawny Uczestnika Obozu, 

oświadczają względem Organizatora akceptację niniejszego Regulaminu oraz że stan zdrowia 

Uczestnika Obozu umożliwia bezpieczne uczestnictwo w Obozie i sprawną realizację Programu 

Obozowego.  

 

Odpowiedzialność Organizatora 

16. Organizator zapewnia Uczestnikom Obozu zakwaterowanie, pełne wyżywienie, opiekę nad 

osobami nieletnimi, udział w szkoleniu i egzaminie motorowodnym oraz zajęcia dodatkowe 

zgodnie z Programem Obozu. 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej 

informacji podanej w Karcie Zgłoszenia Uczestnika. 

18. Organizator nie zapewnia transportu do i z miejsca odbywania się Obozu. Uczestnicy Obozu 

przyjeżdżają do miejsca odbywania się Obozu we własnym zakresie.  Za przywóz i odbiór 

Uczestnika Obozu niepełnoletniego na/z Obozu odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).                  

Do odbioru Uczestnika Obozu niepełnoletniego przez inną osobę niż opiekun prawny wymagane 

jest pisemne upoważnienie opiekunów prawnych Uczestnika Obozu.  

19. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika Obozu w trakcie trwania Obozu 

w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy 

wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez Uczestnika Obozu podczas trwania Obozu.  

20. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

Uczestników Obozu w trakcie trwania Obozu. Uczestnik Obozu w trakcie trwania Obozu na 

żądanie zgłoszone wobec Organizatora może zapoznać się z zakresem ubezpieczenia. 

 

Obowiązki Uczestnika Obozu 

21. Uczestnik Obozu zobowiązany jest posiadać podczas Obozu odpowiedni dokument tożsamości 

np. dowód osobisty/ legitymację szkolną oraz rzeczy wymienione w dokumencie „Lista 

rzeczy, które każdy uczestnik obozu powinien ze sobą zabrać”. 

22. Uczestnik Obozu zobowiązany jest posiadać w oryginale: 

- 3_Oświadczenie uczestnika_EKSPEDYCJA ORLĄT (wraz z podpisem opiekuna prawnego 

w przypadku uczestników nieletnich) oraz 

- 4_Zgoda na dane osobowe_EKSPEDYCJA ORLĄT 

w przeciwnym przypadku Uczestnik Obozu nie zostanie dopuszczony do szkolenia oraz 

egzaminu motorowodnego.   

23. W trakcie trwania Obozu, Uczestnik Obozu zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń                  

i poleceń Organizatora oraz osoby wyznaczonej jako Kierownika Obozu oraz osób wskazanych 

jako Kadra Obozowa.  

24. Uczestnictwo w zajęciach programowych obozu jest obowiązkowe. 

25. Uczestnik Obozu winien przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz zaplanowanego programu 

każdego dnia obozu. 

26. Uczestnik Obozu zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych                              

i zachowywać się w sposób nie powodujący dezorganizacji zajęć. 

27. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika Obozu niedyspozycji, Uczestnik Obozu uczestniczy 

w zajęciach biernie, bądź pozostaje w ośrodku pod opieką wyznaczonej osoby z Kadry 

Obozowej. 

28. Uczestnik obozu powinien zachowywać się kulturalnie w stosunku do kierownictwa obozu 

i wychowawców oraz w stosunku do współuczestników obozu. 

29. Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika Obozu w trakcie trwania Obozu, w szczególności 

niestosowanie się do poleceń kadry obozu, a także zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia 
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i bezpieczeństwa Uczestnika Obozu bądź innych uczestników stanowią podstawę do 

zastosowania następujących środków dyscyplinujących: 

 ostateczne ostrzeżenie, 

 odbycie dodatkowego treningu ogólnorozwojowego, 

 obowiązek samodzielnego sklarowania lub rozklarowania sprzętu grupowego, używanego 

w ramach zajęć, 

 zobowiązanie do wykonania dodatkowej pracy porządkowej, 

 zakaz aktywnego uczestniczenia w zajęciach programowych, 

 powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) Uczestnika Obozu o jego zachowaniu, 

 powiadomienie dyrektora szkoły, z której Uczestnik Obozu został wysłany o jego niewłaściwym 

zachowaniu, 

 niedopuszczenie Uczestnika Obozu do zajęć programowych lub egzaminu, 

 wydalenie Uczestnika Obozu z Obozowiska (W przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub 

opiekun prawny wezwany zostaje do odbioru Uczestnika Obozu osobiście lub przez osobę 

upoważnioną. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości Organizator odwozi Uczestnika 

Obozu na koszt rodzica/opiekuna prawnego). 

30. Pod groźbą usunięcia z Obozu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, palenie 

tytoniu, zażywanie środków odurzających. 

31. Zabrania się podczas trwania Obozu: zakłócania ciszy nocnej tj. w godzinach od 22:00 do 

6:00, opuszczania miejsca obozowiska oraz opuszczania miejsca odbywania się zajęć 

programowych bez zezwolenia Kadry Obozu. 

32. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, 

decyduje jednoosobowo osoba wskazana przez Organizatora, jako Kierownika Obozu. 

Kierownik Obozu może zdecydować o nałożeniu środka najbardziej dotkliwego bez uprzedniego 

stosowania pozostałych środków. Kierownik Obozu może zdecydować o zastosowaniu 

wszystkich środków dyscyplinujących łącznie. 

33. Uczestnik Obozu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie 

trwania Obozu. 

34. Uczestnik Obozu (jego rodzice/opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez Uczestnika Obozu podczas trwania Obozu. 

35. Każdy Uczestnik Obozu, któremu został wydany sprzęt jest za niego odpowiedzialny od 

momentu wydania do momentu zdania tego sprzętu. 

36. Wydanie i zdanie sprzętu dokonuje Kadra Obozu. 

37. Jeżeli sprzęt nie został należycie zdany przez Uczestnika Obozu, któremu został powierzony 

Uczestnik ten odpowiada za niego niezależnie od tego, czy sprzęt znajduje się w magazynie,                 

czy ktoś inny go używa. 

38. Uczestnik Obozu (oraz jego opiekunowie prawni), któremu został wydany sprzęt odpowiada(ją) 

finansowo za zgubienie lub zniszczenie powierzonego sprzętu do wartości nowego sprzętu tego 

samego rodzaju lub kosztu jego naprawy, o czym decyduje Kierownik Obozu. 

 

Rezygnacja z udziału w Obozie 

39. Uczestnik Obozu może odstąpić od udziału w Obozie najpóźniej do dnia 29 lipca 2022r. w 

formie pisemnej.  

40. Odstąpienie od udziału w obozie będzie skutkowało utratą pierwszej raty opłaty za 

uczestnictwo w obozie.   


