
 

Organizator obozów EASY SURF  Oferta dostępna na: 

YANAHzone Sport&Fun Jakub Janaszek 
62-040 Puszczykowo, ul. Sobieskiego 69 
tel. +48 697 695 723 | obozy@easy-surf.com 

Regulamin 

EASY-SURFCENTER.PL/OBOZY 

 

REGULAMIN OBOZU MŁODZIEŻOWEGO EASY SURF CHAŁUPY 6 
organizowanego przez firmę YANAHzone Sport&Fun 

 
§1. 

Firma YANAHzone Sport&Fun reprezentowana przez Jakuba Janaszka ul. Sobieskiego 69, 62-040 Puszczykowo 
NIP 777-267-31-45  zwana dalej Organizatorem zobowiązana jest zorganizować obóz zgodnie z ofertą dostępną na 
stronie www.easy-surfcenter.pl/obozy 
 

§2. 
Regulamin niniejszy reguluje prawa i obowiązki uczestników obozu organizowanego przez firmę YANAHzone Sport&Fun, 
a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest 
zaakceptowanie przez uczestnika oraz jego prawnych opiekunów Regulaminu obozu zwanego dalej regulaminem, 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu. 
 

§3. 
Organizator może dokonać zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezależnych od Organizatora okoliczności, 
uniemożliwiających jej realizację. 
 

§4. 
Organizator może odwołać imprezę w przypadku, gdy liczba chętnych nie przekroczy 80% zaplanowanej liczby 
uczestników. Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed jego rozpoczęciem. 

§5. 
Wpłata zaliczki równoznaczna jest z akceptacją regulaminu obozu. 
 

§6. 
Każdy uczestnik obozu ubezpieczony jest od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegółowe warunki ubezpieczenia 
znajdują się na polisie oraz dostępne są w siedzibie Organizatora. 

§7. 
Rodzice lub opiekunowie prawni zgłaszając dziecko na obóz oświadczają, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych 
przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych. 
 

§8. 
Obozy rozpoczynają się w każdą sobotę. Uczestnicy obozu powinni stawić się w szkole EASY-SURF Chałupy 6, Półwysep 
Helski, Kemping Chałupy 6 w dniu rozpoczęcia obozu (sobota) o godzinie 18:00 lub najpóźniej w niedzielę do godziny 8 
rano. W przypadku spóźnienia na obóz należy powiadomić organizatora o terminie przybycia oraz podać swoje dane 
osobowe. 
 

§9. 
Uczestnicy obozu powinni być wyposażeni w: 
- pianki windsurfingowe (możliwość wypożyczenia za dopłatą na miejscu) 
- śpiwór, strój sportowy 
 

§10. 
Organizator w przypadku nie spełnienia warunków przewidzianych w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zastrzega sobie 
prawo podjęcia na koszt uczestnika obozu odpowiednich czynności, w celu zapewnienia mu sprzętu, który odpowiadałby 
powyższym wymaganiom. 
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§11. 

Uczestnicy obozu zobowiązani są do: 

• poszanowania innych uczestników obozu, 

• noszenia podczas zajęć na wodzie kamizelek asekuracyjnych, 

• stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie, 

• wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, 

• informowania instruktora przed przystąpieniem do wykonywania żądanych ćwiczeń o swej każdorazowej 
niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń, 

• uczestniczenia we wszystkich zajęciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po 
uprzednim wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna), 

• przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i 
posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej, 

• przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek, zarówno w przyczepach, pokojach kontenerowych 
i namiotach, jak i na terenie bazy, 

• dbania o sprzęt zarówno własny jak i innych uczestników obozu, 

• dbania o wyposażenie znajdujące się w miejscu zamieszkania i środkach transportu. 
 

§12. 
Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo zabronione i grozi wydaleniem 
z obozu na koszt rodziców. 
 

§13. 
W trosce o bezpieczeństwo uczestników w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez któregoś z uczestników 
szkolenia/obozu Organizator może przeprowadzić kontrole trzeźwości o której niezwłocznie poinformuje rodziców lub 
prawnych opiekunów. 
 

§14. 
Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu kempingu bez zgody opiekuna jest surowo zabronione. 
 

§15. 
Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie. 
 

§16. 
Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie obozu. W szczególności Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w szkole EASY SURF Chałupy 6  oraz w miejscu zakwaterowania. 
 

§17. 
Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności punktu 12, 14, 15 przez uczestnika obozu, 
uprawnia kierownika do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub 
prawni opiekunowie zobowiązani są do odebrania uczestnika obozu, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym 
zakresie lub zostaną obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. W 
takim wypadku Organizator nie zwraca niewykorzystanych kosztów uczestnictwa w obozie. 
 

§18. 
Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia na rzecz Organizatora bądź części tego świadczenia w przypadku 
niepełnego udziału w obozie z przyczyn, za które Organizator nie odpowiada. 
 

 



 

Organizator obozów EASY SURF  Oferta dostępna na: 

YANAHzone Sport&Fun Jakub Janaszek 
62-040 Puszczykowo, ul. Sobieskiego 69 
tel. +48 697 695 723 | obozy@easy-surf.com 

Regulamin 

EASY-SURFCENTER.PL/OBOZY 

§19. 
Warunki rezygnacji: 
W przypadku rezygnacji Klienta z obozu potrąca się z zaliczki następujące opłaty: 
 

• 30% ceny obozu w momencie rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem obozu 

• 80% ceny jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie miedzy 31 a 7 dni od daty rozpoczęcia obozu, 

• 100% ceny obozu jeśli rezygnacja nastąpi na 7 i mniej dni przed rozpoczęciem obozu. 

• za datę rezygnacji przyjmuję się datę dostarczenia pisemnego oświadczenia do Organizatora, 

• istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący uczestnik lub organizator 
znajdzie na to miejsce innego uczestnika, 

• rezygnacja w trakcie obozu dwutygodniowego nie powoduje zwrotu niewykorzystanych kosztów uczestnictwa 
w obozie, 

 
§20. 

Wieczorne wyjścia poza teren kempingu i obozowisko są możliwie jedynie w obecności z opiekunów. 
 

§21. 
W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego opiekuna nieprawidłowości w organizacji imprezy, zobowiązany 
jest on do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji kierownika obozu lub Organizatora, w celu umożliwienia 
usunięcia nieprawidłowości w trakcie trwania imprezy. 
 
 
 

Akceptuję regulamin 
Podpis i data 

 
 


