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OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE ASTRONOMICZNYM DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W 2023 R.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi warunkami uczestnictwa
w obozie astronomicznym (zwanymi dalej Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa) organizowanym przez Klub
Astronomiczny Almukantarat (zwany dalej Organizatorem) i współorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowo-
Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim (zwany dalej Współorganizatorem).

Informujemy, że spotkanie jest organizowane w myśl i zgodnie z wymogami Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U z 2016 r. poz. 452).

UDZIAŁ I ZGŁOSZENIE

1. Obóz przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla uczniów kończących w roku szkolnym 2022/2023 pierw-
szą, drugą i trzecią klasę liceum lub pierwszą, drugą, trzecią i czwartą klasę technikum.

2. Zgłoszenie udziału w obozie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do
7 maja 2023 r.

3. O rezerwacji miejsca na obóz decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe są zgłoszenia uczestników po zapeł-
nieniu limitu miejsc, które trafiają na listę rezerwową.

4. Formularz zgłoszeniowy, informacje wymagane do zgłoszenia oraz inne informacje znajdują się na stronie
obozu obozliceum.almukantarat.pl

5. Organizator ma obowiązek potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i poinformowania co do rezerwacji miejsca
(lub umieszczenia na liście rezerwowej) w ciągu 7 dni wiadomością zwrotną na adres mailowy podany
w zgłoszeniu.

6. O kwalifikacji decyduje:

a) Przesłanie formularza z tematem referatu wraz z abstraktem, który znajduje się na stronie obozu,
w terminie do 7 maja 2023 r. (nie dotyczy uczniów po trzeciej klasie liceum lub technikum).

b) W przypadku uczestników po trzeciej klasie liceum lub technikum: uczestnictwo w Wiosennych
Warsztatach Naukowych i rozpoczęcie realizacji projektu naukowego. Uczestników, którzy nie brali
udziału w Warsztatach, obowiązuje podpunkt (a). Informacja o Warsztatach jest dostępna na stronie
obozu obozliceum.almukantarat.pl.

c) Wysłanie pocztą poprawnie wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku oraz pod-
pisanych przez rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub przez
pełnoletnich uczestników obozu Ogólnych Warunków Uczestnictwa, przesłanych przez Organizatora
po zgłoszeniu, na podany przez Organizatora adres, w terminie do 8 maja 2023 r. (decyduje data
stempla pocztowego).

d) Przesłanie pierwszej transzy kosztów uczestnictwa w terminie do 8 maja 2023 r.

7. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków podanych w pkt 6 może skutkować negatywną decyzją w za-
kresie kwalifikacji uczestnika.

8. Możliwa jest rezygnacja z udziału w obozie poprzez poinformowanie o tym fakcie w wiadomości mailowej
na adres obozliceum@almukantarat.pl

9. W przypadku niezakwalifikowania uczestnika lub rezygnacji z udziału, informacja o możliwej kwalifikacji
trafia do osób z listy rezerwowej w kolejności zgłoszeń, dla których Organizator wyznaczy dodatkowe
terminy dla czynności wskazanych w pkt 6.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Koszt uczestnictwa w obozie tj. 1900 zł (lub 2000 zł w przypadku wyboru diety niestandardowej, to jest
innej niż mięsna lub wegetariańska, np. wegańskiej, bezglutenowej itp.) należy uregulować w dwóch
transzach zgodnie z poniższymi terminami.
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a) Pierwsza transza w wysokości 700 zł w terminie do 8 maja br. na rachunek Organizatora (Klub
Astronomiczny Almukantarat, nr konta: 83 1750 0009 0000 0000 3864 6796 tytułem: „obóz astrono-
miczny turnus II - imię i nazwisko uczestnika”).

b) Druga transza, tylko dla osób zakwalifikowanych, w wysokości 1200 zł (lub 1300 zł w przypad-
ku wyboru niestandardowej diety) do 5 czerwca br. na rachunek Współorganizatora (Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród”, nr konta: 70 1240 3291 1111 0010 0654
9537 tytułem: „obóz astronomiczny turnus II - imię i nazwisko uczestnika”).

2. Brak wpłat w ustalonych terminach jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w obozie.

3. Dobrowolną rezygnację należy zgłosić mailowo na adres klub@almukantarat.pl. W przypadku dobrowolnej
rezygnacji dokonanej:

(a) do 30 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają co najmniej po 80%
kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.

(b) od 29 do 15 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają co najmniej
po 60% kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.

(c) od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem obozu – Organizator i Współorganizator zwracają co najmniej
po 40% kosztów uczestnictwa, w przypadku wcześniejszego uiszczenia.

(d) od 6 dni przed rozpoczęciem obozu do zakończenia obozu – Organizator i Współorganizator nie gwa-
rantują zwrotu kosztów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Obóz rozpoczyna się obiadem 13 sierpnia 2023 r. i kończy śniadaniem 27 sierpnia 2023 r.

2. Późniejszy przyjazd lub planowane wcześniejsze opuszczenie obozu musi zostać zgłoszone Organizatorowi
przed obozem.

3. Uczestnik w pierwszy pełny dzień obozu ma obowiązek zapoznania się z regulaminami bezpieczeństwa
obowiązującymi na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu
Wielkim oraz z regulaminem obozu astronomicznego (dostępnym na stronie internetowej spotkania).

4. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad wynikających z pkt. 3 może skutkować upomnieniem indywidu-
alnym lub naganą podaną do wiadomości wszystkim uczestnikom obozu.

5. W przypadku niepełnoletnich uczestników Organizator zastrzega sobie prawo, przy braku poprawy w za-
chowaniu, do poinformowania o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów na numer telefonu podany
w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

6. W sytuacji rażącego złamania regulaminów z pkt. 3 niniejszego rozdziału kierownik wypoczynku, w po-
rozumieniu z wychowawcą uczestnika, może podjąć decyzję o wydaleniu z obozu, o czym, w przypadku
uczestnika niepełnoletniego, bezzwłocznie informuje rodziców lub prawnych opiekunów.

7. W sytuacji z pkt. 6, w przypadku uczestnika niepełnoletniego, rodzic lub prawny opiekun powinien odebrać
uczestnika w ciągu 24 godzin. W przypadku nieodebrania wydalonego z obozu uczestnika w podanym
czasie Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.

8. W sytuacji z pkt. 6, w przypadku uczestnika pełnoletniego, uczestnik powinien opuścić teren obozu w ter-
minie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie wcześniej, niż po 6 godzinach.

9. Organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestnika spotkania utrwalonego na foto-
grafiach i filmach podczas trwania obozu i umieszczania ich w materiałach promocyjnych oraz na stronach
internetowych i profilach społecznościowych Organizatora bez honorarium.

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z treścią i postanowieniami przedstawionymi w ogól-
nych warunków uczestnictwa w obozie

..................................................................................
data i podpis pełnoletniego uczestnika wypoczynku

(lub rodziców / prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika)
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