
REGULAMIN OBOZU  

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE i OŚRODEK JEŹDZIECKI KURNIK POLSKI  

 

 

§ 1 Przedmiot usługi 

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług związanych z uczestnictwem w obozach 

rekreacyjno-jeździeckich dzieci i młodzieży organizowanych przez Gospodarstwo 

Agroturystyczne i Ośrodek Jeździecki  Kurnik Polski  (zwane dalej Organizatorem), a także 

zasady dotyczące zachowania się Uczestników korzystających z usług, sposób przyjmowania 

zgłoszeń oraz procedury dotyczące opłat.  

2. Regulamin jest udostępniony przez Organizatora na stronie www.obozydzieciece.pl  

3. Uczestnik obozu oraz Rodzice /Opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z 

postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na obóz 

jeździecki oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptację.  

4. Usługi świadczone są przez Organizatora w wyznaczonych przez niego terminach, 

wskazanych na stronie internetowej. 

 

§ 2 Rezerwacja miejsca 

1. Rodzic/Opiekun prawny/Uczestnik, który chce dokonać rezerwacji miejsca na określonym 

turnusie obozu powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 

www.obozydzieciece.pl lub dokonać zgłoszenia mailowo na adres kurnikpolski@wp.pl 

2. Warunkiem założenia wiążącej rezerwacji jest :  

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub inna forma zgłoszenia pisemnego,  

b. wpłata zadatku w terminie na podany numer konta bankowego. 

3. Liczba miejsc na turnusie jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje termin 

dokonania skutecznej rezerwacji opisanej w §2 pkt. 2. a.i b.  W  przypadku dokonania 

niepełnego zgłoszenia bądź w przypadku zamknięcia listy uczestników, zgłaszający zostanie 

wpisany na listę rezerwową uczestników o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub 

mailowo.  

4. Uczestnik wpisany na listę rezerwową uczestników nie ma obowiązku wpłaty zadatku, może 

dokonać zmiany terminu turnusu, a także wycofać się ze zgłoszenia. 

 

 

§ 3 Uczestnictwo w obozie 

1. Obóz w Kurniku Polskim jest obozem o charakterze rekreacyjno-jeździeckim.  

2. Większość zajęć odbywać się będzie na wolnym powietrzu.  

3. Każdy obozowicz jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego wcześniej planu dnia.  

http://www.obozydzieciece.pl/
mailto:kurnikpolski@wp.pl


4. Wszyscy obozowicze są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych i ujętych w planie 

dnia zajęciach. Niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.  

5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia 

tytoniu oraz posiadania i zażywania środków odurzających, pod groźbą surowych kar, łącznie 

z karą natychmiastowego wydalenia z obozu.  

6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00. do 6.30 rano. W tych godzinach zabronione jest 

opuszczanie pokoi/domu bez zgody wychowawców.  

7. Surowo zabronione jest samowolne oddalanie się od obozu poza teren ośrodka bez względu 

na wiek uczestnika. O każdym wyjściu obozowicza poza teren ośrodka powinien wiedzieć 

wychowawca lub kierownik, znając miejsce pobytu, czas powrotu oraz personalia osób, pod 

których opieką pozostaje uczestnik.  

8. Zabrania się wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody 

upoważnionej osoby z kadry.  

9. Obozowicz zobowiązany jest:  

a. przestrzegać regulaminu obozu/gospodarstwa agroturystycznego i ośrodka 

jeździeckiego oraz stosować się do poleceń kadry obozowej, w szczególności 

wychowawców i prowadzących zajęcia,  

b. aktywnie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach,  

c. zakładać  kaski ochronne podczas lekcji jazdy konnej, a po zajęciach odnosić je na 

miejsce,  

d. deponować telefony komórkowe u wychowawcy codziennie po przerwie obiadowej 

do kolejnej przerwy obiadowej.                                                                                     Poza 

tym czasem Rodzic/Opiekun prawny może kontaktować się z wychowawcami lub 

kierownikiem. 

e. dbać o czystość i porządek wokół siebie oraz powierzone mienie, w szczególności 

sprzęt jeździecki,  

f. dbać o higienę osobistą i schludny wygląd, 

g. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących jazdy konnej, ruchu 

drogowego podczas pieszych i konnych wycieczek,  

h. informować kadrę obozu o każdym istotnym problemie, a zwłaszcza chorobie lub 

złym samopoczuciu, oraz wszelkich przejawach dyskryminacji, 

i. odnosić się z szacunkiem do współuczestników obozu, wychowawców, instruktorów i 

innych osób. 

10. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu obozu lub swoją postawą stwarzają 

kłopoty wychowawcze, będą stosowane kary: upomnienie, wyłączenie z zajęć z pozostaniem 

na terenie ośrodka, odesłanie do domu bez zwrotu kosztów.  

11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, obozowicz może zostać skreślony z 

listy obozowiczów, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt 

własny Rodziców/Opiekunów prawnych. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za 

obozowicza (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.  

12. W przypadku wycieczek , podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych, in. obiektów 

uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tychże obiektów.  

13. Wszyscy uczestnicy obozu muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas jazdy 

konnej, wycieczek  oraz bezwzględnie ich przestrzegać, aby uniknąć wypadków.  



14. Każdy obozowicz korzystając z jazdy konnej winien podporządkować się poleceniom 

prowadzącego instruktora i prawidłowo je wykonywać.  

15. Podczas zajęć uczestnik wykonuje wyłącznie polecenia prowadzącego zajęcia.  

16. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do poszanowania własności ośrodka. Za każde 

celowe uszkodzenie mienia odpowiada finansowo obozowicz/Rodzic/Opiekun prawny .  

17. Wszelkie pomysły i inicjatywy wnoszone przez obozowiczów, a dotyczące planowanych zajęć, 

czy też menu będą mile widziane. Propozycje należy składać odpowiednio wcześniej 

wychowawcom. 

18. Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie 

trwania obozu, dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się wyłączony i 

samotny. 

19. Wszelkie zasady dotyczące zajęć jeździeckich, obchodzenia się z końmi i zachowań w stajni, 

wybiegach, placu do jazdy konnej określa „Regulamin wewnętrzny stajni KURNIK POLSKI”, 

który jest wywieszony na terenie obiektu. Uczestnicy są wprowadzeni w te zasady na 

zajęciach teoretycznych.  

20. Uczestnicy własnoręcznym podpisem potwierdzają zapoznanie się z regulaminem oraz 

zobowiązują się do jego przestrzegania.  

 

§ 4 Kadra  

1. Podczas trwania obozów jeździeckich, Organizator zapewnia Uczestnikom całodobową 

opiekę wychowawców, posiadających stosowne uprawnienia w ilości określonej 

odpowiednimi przepisami.  

2. Zajęcia jazdy konnej oraz pozostałe zajęcia prowadzone są pod nadzorem wykwalifikowanych 

trenerów, instruktorów, specjalistów w swojej dziedzinie.  

3. Opiekę medyczną świadczy współpracujący ZOZ oraz wykwalifikowany personel medyczny. 

 

§ 5  odpowiedzialności Organizatora  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki w 

pokojach, w stajniach oraz w innych miejscach na terenie bądź poza terenem Ośrodka. 

Rzeczy wartościowe zalecamy deponować u kierownika obozu.  

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub zniszczone oraz nie ponosi 

odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych, w 

szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, tablety, komputery, urządzenia itp. oraz 

pieniądze. Organizator nie zaleca zabierania na obóz rzeczy cennych i wartościowych.  

3. Organizator świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń 

dotyczących jakości, Uczestnik/Rodzic/ Opiekun prawny jest proszony o niezwłoczne 

zgłaszanie ich do Kierownika obozu, co umożliwi natychmiastową reakcję. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe na jego terenie zdarzenia i wypadki, 

wynikające z okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych.  

5. Organizator zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa Uczestnikom obozu podczas wszystkich zajęć, a w szczególności jazdy 



konnej. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie 

jazdy konnej lub podczas zajęć związanych z pielęgnacją koni mające charakter 

nieszczęśliwego wypadku, skutków nieprzestrzegania poleceń, odpowiednich przepisów czy 

regulaminu lub zaistnienia siły wyższej.  

§ 6  Postanowienia końcowe  

1. Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań aby zapewnić najwyższy poziom 

świadczonych usług związanych z organizacją obozu .  

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego.  

3. Wszelkie spory wynikające z oferty obozu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny 

ze względu na miejsce wykonania oferty. 

 

Podpis Uczestnika/Rodzica/Opiekuna prawnego ………………………. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH REKREACYJNO-JEŹDZIECKICH  

 

1. Każdy obozowicz powinien posiadać dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną, która musi 

być dostarczona do organizatora najpóźniej w dniu przyjazdu obozowicza lub w umówionym 

terminie. Integralnym załącznikiem karty kwalifikacyjnej jest niniejszy regulamin, który 

powinien zostać złożony wraz z kartą. Regulamin musi być podpisany przez opiekuna i 

obozowicza, jako potwierdzenie zapoznania się z nim.  

2. Każdy obozowicz powinien posiadać między innymi: odzież odpowiednią do jazdy konnej tj 

legginsy lub dres sportowy, 1 parę obuwia sportowego, kapcie, kurtkę przeciwdeszczową, 

kalosze, buty przystosowane do jazdy konnej, przybory toaletowe, 1 ręcznik.  

3. Warunki płatności:  

a) Płatność może być dokonana w dwóch ratach lub w całości przelewem lub gotówką. W 

przypadku płatności ratalnej pierwsza rata nie może być mniejsza niż 30 % całkowitego 

kosztu obozu. W przypadku rezygnacji na 14 dni lub więcej dni przed rozpoczęciem obozu 

organizator pobiera 30 % całkowitego kosztu obozu.  

b) Gdy rezygnacja następuje 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem turnusu organizator 

pobiera całkowity koszt uczestnictwa, a zwrotowi podlega wyłącznie stawka żywieniowa.  

c) Z w/w opłat mogą być zwolnione osoby, które na miejsce osoby rezygnującej 

zaproponują inną osobę chętną do udziału w obozie w danym terminie.   

4. Uczestnicy są zobowiązani dotrzeć do miejsca organizacji obozów jeździeckich we własnym 

zakresie i na własny koszt.  

5. Turnusy rozpoczynają się w terminach wskazanych przez Organizatora na stronie 

www.obozydzieciece.pl, zawsze w poniedziałki i kończą w niedziele. 

http://www.obozydzieciece.pl/


6. Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników odbywa się w godzinach między 11:00 a 13:00 i 

kończy w niedzielę po godz. 13.00 obiadem, chyba, że obóz przedłużono bądź ustalono 

indywidualnie.  

7. O miejscach zakwaterowania decyduje Organizator wypoczynku. Nie można dokonywać 

wyboru miejsc noclegowych. Organizator w miarę możliwości zaspokoi potrzeby wszystkich 

uczestników. 

8. W sytuacji gdy Uczestnik zostaje przekazany na obóz oraz odebrany przez osobę nie będącą 

jego opiekunem prawnym niezbędnym jest wyrażenie pisemnej zgody opiekuna prawnego 

do dokonania wyżej wymienionych czynności. 


