REGULAMIN
OBOZU NARCIARSKIEGO I SNOWBOARDOWEGO
CSiR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
1.Na obozie obowiązuje Regulamin Obozu Narciarskiego i Snowboardowego Regulamin
zajęć wychowania fizycznego CSiR Politechniki Krakowskiej , Regulamin Studiów
Politechniki Krakowskiej , Wyższej Szkoły Europejskiej oraz Regulamin „gospodarza
domu”
2.Cisza nocna obowiązuje od godz.23.00 do 6.00, w tym czasie dom zakwaterowania
będzie zamknięty.
3.W czasie ciszy nocnej, w miejscu zakwaterowania, mogą przebywać tylko uczestnicy
obozu w nim zameldowane./niedopuszczalne jest przebywanie osób postronnych/
4.Uczestnikom,którzy nie stawią się na obóz w wyznaczonym terminie:
a/zostanie potrącona kwota 100 zł.PLN /sto złotych 00/100/ za każdy weekend.
b/zwrot pozostałej kwoty nastąpi po zakończeniu ostatniego cyklu obozu.
c/koszt transportu nie podlega zwrotowi
5.Uczestnicy,którzy nie stawią się punktualnie na programowe zajęcia:
a/ nie zostaną dopuszczeni do zajęć
b/ nie zostanie im zaliczony przedmiot wychowanie fizyczne /dotyczy awans,
s. zaległy/
6.Warunkiem zaliczenia przedmiotu wf w ramach obozu jest aktywne uczestnictwo w
zajęciach na dwóch weekendowych obozach.
7.W przypadku niesprzyjającej pogody, zostaną zorganizowane zajęcia zastępcze.
8.Studenci,którzy nie spełnili kryterium zaliczenia 50% + 1 obecności na zajęciach wf z
powodu przewlekłej lub częstej choroby, mogą odrobić brakujące zajęcia uczestnicząc
w jednym weekendowym obozie./za zgodą prowadzącego/
9.Na zajęciach obowiązuje kask ochronny oraz pełne wyposażenie narciarskie lub
snowboardowe./m.in. kije,rękawice itp/
10.Uczestnicy,których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego podobnie
działającego środka i pozostają pod jego wpływem nie zostaną dopuszczeni do zajęć.
Organizator obozu zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości uczestników. Odmowa
kontroli będzie skutkować niedopuszczeniem do zajęć. Jednocześnie, uczestnik, który
pozostaje pod wpływem alkoholu lub innego środka ponosi całkowitą
odpowiedzialność za wyrządzone szkody własne oraz innym osobom, zarówno dotyczy
to zdrowia, życia i mienia.
11. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w miejscu zakwaterowania. Palić można w
wyznaczonym miejscu przed budynkiem.
12. Uczestnicy, którzy rażąco naruszą powyższy regulamin lub ogólnie przyjęte zasady i
normy społeczne, zostaną usunięte z obozu bez zwrotu poniesionych kosztów.
13.Plan zajęć stanowi załącznik do powyższego regulaminu i może ulec bieżącym
zmianom.

PLAN ZAJĘĆ
OBÓZ NARCIARSKI I SNOWBOARDOWY
BUKOWINA TATRZAŃSKA

PIĄTEK
- 13.45 ZBIÓRKA – ul.Kamienna 17
- 14.15 WYJAZD DO BUKOWINY TATRZAŃSKIEJ
- ok.16.30 ZAKWATEROWANIE
PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU
WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU
- ok.17.30 OBIADOKOLACJA
- 18.00 WYJAZD NA ZAJĘCIA
- 22.00 POWRÓT NA KWATERY
MAŁA KOLACJA
WIECZORNA TOALETA
- 23.00 CISZA NOCNA

SOBOTA
- 8.30 ŚNIADANIE
- 9.15 WYJŚCIE/WYJAZD NA ZAJĘCIA
- 10.00-15.00 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
- 15.15 POWRÓT NA KWATERY
- 17.00 OBIADOKOLACJA
- OD 18.00 CZAS WOLNY
- 23.00 CISZA NOCNA
NIEDZIELA
- 8.00 ŚNIADANIE
- 8.45 WYJŚCIE/WYJAZD NA ZAJĘCIA
- 9.30-14.30 ZAJĘCIA PROGRAMOWE
- 14.45 POWRÓT NA KWATERY
ZDANIE SPRZĘTU
- 15.30 OBIAD
- 17.00 POWRÓT DO KRAKOWA

