Zasady i regulamin kwalifikacji na szkolenie żeglarskie organizowane
przez

Fundację Spina
1. W szkoleniu mogą brać udział dzieci (+6 lat ), młodzież i dorośli z niepełnosprawnością
ruchową ich rodzice, opiekunowie i rodzeństwo.
2. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, brane są również pod
uwagę kryteria socjalne w tym sytuacja materialna rodziny. W pierwszej kolejności
rozpatrywane będą zgłoszenia osób będących podopiecznymi fundacji. Priorytetowo będą
traktowani podopieczni regularnie uczestniczący w projektach sportowych fundacji, rzetelnie
wywiązujący się z podjętych wobec fundacji zobowiązań.
3. Szkolenie rozpoczynamy 29.07. (obiadokolacja) a kończymy 07.08. (śniadanie).
Obozowisko rozbijamy tylko w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Każda rodzina
indywidualnie zaopatruje się w namiot i resztę ekwipunku biwakowego. Kuchnia na ośrodku
będzie udostępniana tylko w wyznaczonych godzinach.
4. Podczas trwania zajęć dla podopiecznych od 10:00 do 16:00 rodzice i opiekunowie
zobligowani są do opuszczenia Ośrodka ( uczestniczą w przewidzianych zajęciach lub
gospodarują sami czasem wolnym). Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne
z akceptacją postanowień zawartych w regulaminie a na pierwszym spotkaniu
organizacyjnym rodzic podpisuje oświadczenie związane z tym punktem.
5.Uczestnicy obozu podzieleni są na 3 grupy o odmiennych kosztach uczestnictwa oraz
odmiennym zindywidualizowanym programie.
a) Spiniaki 1550 zł
b) Ziomale 780 zł (cena nie zawiera kosztów noclegu oraz korzystania ze
sprzętu MORiS Pszczyna po zajęciach)
c) Oldboye 450 zł (cena nie zawiera kosztów noclegu oraz korzystania ze
sprzętu MORiS Pszczyna po zajęciach)
6. Całkowity wyszczególniony koszt PODOPIECZNEGO za szkolenie zawiera: koszty
pobytu, wyżywienia, treningów żeglarskich, cyklu warsztatów, ubezpieczenia.
7. Po zakwalifikowaniu uczestników na szkolenie (w podanym terminie) należy wpłacić
zadatek w wysokości 500 zł za rodzinę, który naliczany jest na poczet kosztów
wyżywienia. W wypadku rezygnacji z wyjazdu, zadatek nie ulega zwrotowi. Nie wpłacenie
zadatku w określonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
8. Wpłaty reszty kosztów na szkolenie żeglarskie należy dokonać do dnia ustalonego przez
fundację. Nie wpłacenie należnej kwoty jest równoznaczne z rezygnacją z wyjazdu.
9. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć od 10:00 do 16:00 odpowiadają instruktorzy

zatrudnieni przez fundację.
10. Fundacja zobowiązuje się pozyskać wolontariuszy do pomocy podczas trwania
szkolenia, którzy będą uczestniczyć w zajęciach z podopiecznymi na wodzie oraz lądzie
podczas zajęć od 10:00 do 16:00.
11. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie nie objętym zajęciami odpowiadają
rodzice/opiekunowie.
12. W razie niedyspozycji rodzica/ opiekuna podczas trwania zajęć istnieje możliwość
pozostania ( tylko i wyłącznie) na terenie obozowiska. Rodzice nie mogą uczestniczyć w
zajęciach dla dzieci.
13. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do zarządzeń organizatora oraz
BEZWZGLĘDNIE przestrzegać wewnętrznego regulaminu MORiSu Pszczyna w tym:
a) zakaz wprowadzania zwierząt na teren ośrodka (punkt wynika z wewnętrznego
regulaminu Ośrodka Sportów Wodnych)
b) parkowanie samochodów możliwe tylko na parkingu poza polem namiotowym (punkt
wynika z wewnętrznego regulaminu Ośrodka Sportów Wodnych)
c) rodzice/ opiekunowie mają zakaz przebywania na terenie ośrodka podczas zajęć
podopiecznych (punkt wynika z zarządzenia organizatora)
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

