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Koncesja Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 976 wydana przez  Marszałka Województwa Mazowieckiego  

                                    

REGULAMIN DOSTRCZENIA UCZESTNIKA BEZPOŚREDNIO NA OBÓZ  

I ODBIORU Z OBOZU PRZEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW  

. 

Rodzice i opiekunowie przywożący osobiście dziecko na obóz powinni: 

1. Wypełnić Oświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w Regulaminie Uczestnictwa 

(wzór dostępny na stronie www.aquaris.com.pl / Biuro Turystyczne / w dziale Obozy 

młodzieżowe) 

2. Na obóz przyjmowani są tylko Uczestnicy bez objawów choroby zakaźnej, w okresie 

ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu  niezamieszkujący z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, co zostanie potwierdzone 

oświadczeniem Rodziców / Opiekunów. 

3. Zaplanować dowiezienie dziecka na obóz w wyznaczonym przez Organizatora czasie 

(ok. 30 – 60 minut przed przyjazdem autokaru). Dla każdego Uczestnika dowożonego 

przez Rodziców godziny są ustalone indywidualnie.  

4. Zaparkować samochód na wyznaczonym parkingu, zachowując dystans od innych. 

5. Powiadomić telefonicznie o przyjeździe Kierownika obozu i pozostać przed bramą 

wjazdową (nie ma możliwości wejścia na teren Ośrodka). 

6. Przekazać dziecko pod opiekę osobie z kadry obozu, wyznaczonej przez Kierownika 

obozu.  

7. Opuścić natychmiast parking, aby nie spotykać się z innymi Uczestnikami i Opiekunami. 

8. W przypadku pojawienia się nowych, nieujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o 

ich przekazanie w formie pisemnej osobie przyjmującej dziecko lub przesłać w formie  

e-mail. 

Odbiór uczestnika: 

1. Odbiór dziecka z obozu jest konieczny w przypadku zachorowania dziecka - zgodnie z 

Regulaminem Uczestnictwa. 
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2. Nie ma możliwości odwiedzin czy zabrania tymczasowego dziecka z obozu.  

Opuszczenie Ośrodka przez uczestnika z Rodzicami / Opiekunami oznacza 

jednocześnie brak możliwości jego powrotu na obóz. 

3. Odbiór dziecka z obozu jest możliwy po wcześniejszym powiadomieniu Kierownika 

obozu, bez możliwości wejścia na teren Ośrodka i złożeniu oświadczenia o 

wcześniejszym odbiorze dziecka przez rodzica / opiekuna (wzór dostępny na stronie 

www.aquaris.com.pl / Biuro Turystyczne / w dziale Obozy młodzieżowe) 

4. W wypadku odbioru dziecka z obozu przez osoby niebędące jego Rodzicami / 

Opiekunami osoba taka powinna posiadać upoważnienie do odbioru dziecka z obozu 

podpisane przez Rodziców / Opiekunów (wzór dostępny na stronie www.aquaris.com.pl / 

Biuro Turystyczne / w dziale Obozy młodzieżowe) 

5. Upoważnienie takie powinno być wcześniej przesłane do Biura na adres e-mail: 

info@aquaris.com.pl  
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