RegulaminobozunaukichoduWalkCampII
§
1.
Organizatorem obozu nauki chodu WalkCamp II (zwanego w dalszej części regulaminu
Obozem) jest Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, z siedzibą w Lanckoronie, Lanckorona
101, kod pocztowy: 34-143, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. rejestrów prowadzonych przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowegopodnumerem:0000320551,REGON:120833030,NIP:5512541523,
zwanawdalszejczęściregulaminuFundacją.

§
2.
1. KoordynatoremObozuzramieniaFundacjijestAgnieszkaDziekan,tel.665815
561,
e-mail:a.dziekan@pozahoryzonty.org,zwanawdalszejczęściregulaminu
Koordynatorem.
2. OsobąodpowiedzialnązakontaktzuczestnikamijestMagdalenaWiśniewska,
asystentds.pomocyFundacji,tel.571335500,e-mail:
m.wisniewska@pozahoryzonty.org.

§
3.
1. Celem Obozu jest aktywna rehabilitacja, nauka i doskonalenie chodu z pomocą
protezy dla grupy 15 uczestników po amputacji kończyny dolnej na poziomie
podudzia.
2. ProjektskierowanyjestwpierwszejkolejnościdopodopiecznychFundacji.
3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Obozie wyłącznie pod opieką
rodzica lub opiekuna prawnego. Koszt pobytu i wyżywienia opiekuna osoby
nieletniejponosiopiekun/rodzic.SzczegółoweinformacjeposiadaKoordynator.
4. Osoby nieletnie powyżej 15 roku życia mogą wziąć udział w Obozie wyłącznie mając
pisemnązgodęrodzicalub
prawnegoopiekuna.
5. W razie niewyczerpania miejsc na liście uczestników, możliwe będzie włączenie do
grupyuczestnikówosóbniebędącychpodopiecznymiFundacji.

§
4.
1. Fundacja zapewnia grupę trenerów (protetycy, fizjoterapeuta, psycholog), którzy
przeprowadząwszystkiezajęciapodczasObozu.
2. Fundacja zapewni niezbędny do przeprowadzenia zajęć sprzęt treningowy,
przyrządydoćwiczeńfizycznychorazfizjoterapeutycznych.
3. Ponadto Fundacja zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie dla uczestników
obozu, a także specjalistów oraz niezbędny sprzęt do wykonania nagrań video,
będącychdokumentacjąstanu,wjakimporuszająsięnaprotezieuczestnicy
wpierwszymiostatnimdniuObozu.
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§
5.
Obózodbędziesięwterminie28-31października2017r.wNiepołomicach.

§
6.
1. KosztuczestnictwawOboziedlajednegouczestnikawynosi200,00złbrutto.
2. Powyższa kwota jest rekompensatą części kosztów zakwaterowania i wyżywienia
uczestnika.
3. PozostałekosztyuczestnictwawObozieponosiFundacja,aObózmieścisię
w obszarze tzw. działań odpłatnych pożytku publicznego prowadzonych przez
Fundację.
4. Fundacja nie czerpie zysku z organizacji niniejszego Obozu, a powstała podczas
prowadzonych na rzecz Obozu zbiórek nadwyżka, będzie przeznaczona na kolejne
edycjeObozu.

§
7.
1. Uczestnik Obozu jest zobowiązany do nie oddalania się od grupy lub miejsca
zakwaterowania czy miejsca prowadzenia zajęć bez zgody i wiedzy trenerów
i Koordynatora oraz do dbania o higienę osobistą, porządek i ład w miejscu
zakwaterowania, a także do przestrzegania rozkładu zajęć i ramowego programu
dniaObozu.
2. Wszyscy uczestnicy Obozu zobowiązani są do postępowania zgodnego z ogólnie
przyjętymizasadamikulturyidobregowychowania,atakżedowzajemnejpomocy
wsytuacjach,któretegowymagają.

§
8.
Organizator i kadra Obozu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie bądź
zagubienie sprzętu elektronicznego, rzeczy wartościowych oraz w szczególności sprzętu
ortopedycznego(wtymprotez).

§
9.
1.

2.

3.
4.

RekrutacjauczestnikówObozuodbędziesięzgodniezponiższymharmonogramem:
Fundacjadodnia26wrześniabr.prześledopodopiecznych,spełniającychkryteria
z§3.,informacjęoorganizowanymOboziewrazzzaproszeniemdowzięciaudziału
wrekrutacji.
Zgłoszenia na Obóz można przesyłać do Fundacji do dnia 10 października br.,
wyłącznie drogą listowną na adres ul. Augustiańska 4/3, 31-064 Kraków, z
dopiskiemWALKCAMPII.
Oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych zgłoszeń dokona zespół trenerów
wrazzKoordynatoremObozuwdniachod11do16październikabr.
Lista uczestników zostanie podana do wiadomości zakwalifikowanym podopiecznym
dodnia17październikabr.drogąmailową,naadrespodanywzgłoszeniu.
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W szczególnych sytuacjach informacja może zostać przekazana telefonicznie, a
następniepisemnielistem
poleconym.
5. Zakwalifikowane osoby są zobowiązane do dnia 20 października br. opłacić koszt
uczestnictwawObozie(kwota200,00złbrutto)narachunek:
numerrachunku:79880400000000002395510001,
daneposiadaczarachunku:
FundacjaJaśkaMeliPozaHoryzonty
Lanckorona101,34-143Lanckorona
tytułem:WALKCAMPIIopłatauczestnikaImięNazwisko

§
10.
1. Zgłoszenia,którezostanąpozytywnieocenionepodwzględemformalnym
i merytorycznym, a z powodu przekroczenia planowanej liczby uczestników Obozu
niebędądalejprocedowanewrekrutacji,stworząlistęrezerwową.
2. Kolejnośćzgłoszeńniejestzmiennądecydującąwprocesierekrutacji.

§
11.
W sytuacji, kiedy spośród zaproszonych podopiecznych, spełniających kryteria z § 3., nie
zostanie zebrana lista 15 uczestników Obozu, Fundacja zastrzega możliwość rozszerzenia
rekrutacjipozagrupępodopiecznych.

§
12.
Uczestnik Obozu jest zobowiązany dopełnić wszystkich punktów w procesie rekrutacji na
Obóz. Osoby, które nie dopełnią wszystkich punktów, nie zostaną zakwalifikowane na
Obóz.

§
13.
1. Zgłoszenia,októrychmowaw§9.,pkt.2.,muszązawieraćuzupełnione
ipodpisanenastępującedokumenty:
a. Załączniknr1doregulaminu:Kartaidentyfikacyjnauczestnika.
b. Załącznik nr 2 do regulaminu: Zaświadczenie o przeglądzie zaopatrzenia
ortopedycznego.
c. WydrukowanyipodpisanyregulaminObozu(tendokument).
2. Wszyscyuczestnicyobozumająobowiązekzapoznaćsięzregulaminem,atakże
zzaleceniamiizarządzeniamizespołutrenerówiKoordynatoraObozu.

§
14.
1. W trakcie Obozu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Dotyczy to
również środków o działaniu odurzającym i silnym działaniu pobudzającym.
Przechowywanie powyższych środków przez uczestników Obozu jest bezwzględnie
zabronione.
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2. W przypadku stwierdzenia spożycia wyżej wymienionych przez uczestnika,
przebywania pod ich wpływem lub poważnego naruszenia regulaminu Obozu,
uczestnikbędziemusiałniezwłocznieopuścićObóznawłasnykoszt.

§
15.
1. W trakcie Obozu osoby niepełnoletnie obowiązuje również bezwzględny zakaz
palenia tytoniu oraz e-papierosów. W razie naruszenia tego punktu regulaminu
uczestnikObozubędziemusiałopuścićObóznawłasnykoszt.
2. Palenietytoniulube-papierosówprzezosobypełnoletniejestdozwolonetylko
wwyznaczonymmiejscuz
zachowaniemprzepisówprzeciwpożarowych.

§
16.
Skargi, życzenia i zażalenia uczestnicy Obozu składają bezpośrednio do członków kadry
Obozu,
abymożliwebyłowspólneiskutecznerozwiązywanieproblemów.

§
17.
Każdy uczestnik Obozu w przypadku stwierdzenia u siebie objawów złego samopoczucia lub
kontuzjipowinienniezwłoczniepoinformowaćotymkadręObozu.

§
18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
polskiegoprawapowszechnieobowiązującego,wtymwszczególnościkodeksucywilnego.

…………………………………………
czytelnypodpis
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