
REGULAMIN  OBOZU FUNDACJI ONBOARD 

Lato 2019 

  

 1. Zgłoszenie Uczestnika 

1.1. W celu zgłoszenia uczestnika należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się 

na stronie www.onboard365.org oraz dokonać wpłaty zaliczki w wysokości  870 zł w terminie do 7 

dni od daty zgłoszenia.  

 1.2.  Po wysłaniu zgłoszenia zgłaszający otrzyma na wskazany adres e-mail dokumenty, które należy 

wydrukować, wypełnić i podpisane dostarczyć do organizatora osobiście lub wysyłając na adres: 

OnBoard365 

Galeria Sfera II 

ul. Mostowa 5 

43-300 Bielsko-Biała 

  

2. Płatności 

2.1.Wszystkie płatności dokonuje się na wskazane niżej konto: Fundacja OnBoard ul. Michałowicza 

12, 43-300 Bielsko-Biała Konto ING Bank Śląski: 87 1050 1504 1000 0090 3078 3964   

2.2. Zaliczkę w wysokości 870 zł należy wpłacić w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia Uczestnika 

obozu (nadesłania formularza zgłoszeniowego). 

2.3. Pozostałą kwotę należy przelać najpóźniej do 1 lipca 2019 roku. Niedokonanie wpłaty w 

wyznaczonym terminie wiąże się ze skreśleniem Uczestnika z listy uczestników obozu.  

2.4. Organizator nie zwraca wpłaconych zaliczek , jednak istnieje możliwość przekazania wpłaconej 

kwoty na rzecz innego uczestnika obozu. 

2.5. Niewykorzystanie przez uczestnika z przyczyn po jego stronie świadczeń/atrakcji objętych w 

programie obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania 

ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.  

 

3. Rezygnacja 

3.1. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę 

rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez organizatora. 

3.2. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi rezygnację na 14 dni przed rozpoczęciem obozu organizator 

nie zwraca wpłaconej zaliczki. 

  

4. Prawa i obowiązki uczestnika 

4.1.Każdy uczestnik ma prawo do pełnego wykorzystania programu obozu, aktywnego     wypoczynku 

i wyróżnień, pochwał ze strony kadry.  

http://www.onboard365.org/
http://www.onboard365.org/


4.2.Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania harmonogramu dnia, aktywnego uczestnictwa w 

zaplanowanych zajęciach.   

4.3.Każdy uczestnik ma obowiązek wykonywania poleceń kadry obozu oraz innych instruktorów, 

trenerów, opiekunów zapoznania i przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się 

zajęcia oraz bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom podczas zajęć.  

4.4.Uczestnikom zabrania się samowolnego opuszczania ośrodka/miejsca, w którym odbywają się 

zajęcia oraz samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć. Zabrania się także używania 

wulgarnego słownictwa, przemocy wobec innych uczestników, przywłaszczania cudzych rzeczy.  

4.5. Każdy uczestnik ma obowiązek okazywania szacunku i kultury wobec innych, poszanowania 

wyposażenia i sprzętu w miejscach, w których przebywa. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę 

odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun. 

  

5. Prawa i obowiązki organizatora 

5.1. Organizator w terminach obozu 21-31.07.2019 zapewnia uczestnikom obozu atrakcje i zajęcia 

ujęte w programie, opiekę wykwalifikowanej kadry  pedagogów, instruktorów, sprzęt niezbędny do 

uczestnictwa zajęć (longboardy, sprzęt ochronny).   

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i przesunięć planu obozu z powodów od 

organizatora niezależnych (np. warunki pogodowe) 

5.3.Szczegółowy plan obozu ze wskazanie atrakcji na każdy dzień ukaże się na kilka dni przed 

rozpoczęciem obozu.  

5.4.Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.  

5.5.Organizator zobowiązuje się, że jego kadra będzie prowadziła zajęcia z poszanowaniem praw 

każdego uczestnika.   

 

Powyższe warunki stanowią integralną część umowy uczestnictwa w obozie, zawartej z Fundacją 

OnBoard. Fundacja nie odpowiada za rzeczy skradzione, zagubione lub zniszczone z braku staranności 

Uczestnika. 

  

  

  

  

  

         


