REGULAMIN –Kurs Jazdy Konnej dla dzieci

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Uczestnik powinien:
— chętnie uczestniczyć w zajęciach realizowanych podczas kursu
— chętnie pracować w grupie, współdziałać podczas gier i zabaw
— dbać o porządek wokół siebie
— być punktualnym, samodzielnym
— potrafić zastosować czynności samoobsługowe (samodzielne korzystanie z toalety, mycie się,
kąpanie)
— umieć werbalizować swoje potrzeby
— potrafić zadbać o słabszego, chorego kolegę oraz poinformować o tym opiekuna
— przestrzegać zasad bezpieczeństwa, kultury i zachowania
— szanować innych
Uczestnik ma prawo do:
— brania udziału we wszystkich zajęciach oraz uczestnictwa w przygotowaniu i organizacji zajęć
— zgłaszania uwag i propozycji do opiekuna i organizacji zajęć programowych
— korzystania z urządzeń i sprzętu dostępnego za zgodą i wiedzy opiekuna
— bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do opiekuna
Uczestnik ma obowiązek:
— dbania o czystość osobistą oraz ład i porządek w pomieszczeniach i całym otoczeniu
— przestrzegania rozkładu dnia
— przestrzegania regu1aminów\
- uczestnik w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia innych ma obowiązek
natychmiast poinformować o tym opiekuna
- stosować się do poleceń opiekunów
Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy opiekuna
Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, czy stosowania
innych substancji psychoaktywnych
Korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione podczas zajęć(jazda konna)
Kary stosowane przez opiekuna:
— ustne pouczenie
— poinformowanie o niestosownym zachowaniu obozowicza rodziców/opiekunów
— usunięcie z kursu wraz z pisemnym uzasadnieniem
Warunki stosowania kar:
— uczestnik nie przestrzega zasad wymienionych w regulaminie imprezy
— uczestnik zachowuje się agresywnie
— uczestnik spożywa alkohol lub substancje psychoaktywne, bądź pali tytoń lub e-papierosy
Opiekun jest zobowiązany do realizacji programu, zastrzega sobie jednak prawo do jego
zmiany (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników w przypadku, gdy z powodu
winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia,
zgubienia lub kradzieży mienia

