REGULAMIN BIWAKU

1. Uczestnikami Biwaku rodzinnego pod Zamkiem w Rabsztynie mogą być rodzice
z dziećmi lub dzieci z opiekunami prawnymi.

2. Za bezpieczeństwo dzieci na biwaku odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Uczestników biwaku, którego Organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w

Olkuszu, obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie
się do jego postanowień od momentu przyjazdu (od godz. 15.00 w dniu 10 sierpnia
lub w razie niepogody w dniu 17 sierpnia) do zakończenia (najpóźniej do godz.11.00
dnia następnego).

4. Uczestnictwo jest możliwe wyłącznie po zgłoszeniu się w MOK Centrum Kultury na
ul. Szpitalne 32, z wypełnioną deklaracją i uiszczeniu na rzecz MOK w Olkuszu
opłaty w wysokości 5,00 zł/os do dn. 07.08.2018r.

5. Uczestnicy zobowiązani są posiadać NAMIOT, własną karimatę i śpiwór, wyżywienie oraz
ubranie dostosowane do pogody.

6. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętym zasadami
BHP oraz wykonywać polecenia Organizatorów.

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 00.00 do godz. 06:00.
8. Nikt samodzielnie, bez zgłoszenia nie może opuścić miejsca imprezy.
9. Uczestnik zobowiązany jest dbać o czystość i porządek na terenie imprezy.
10. Każdy jest bezwzględnie zobowiązany do uprzątnięcia po sobie miejsca i zdania go
Organizatorom.

11. Uczestnicy są zobowiązani informować organizatorów o jakichkolwiek sytuacjach
niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników Biwaku.

12. Zmiana opiekuna musi być zgłoszona i poświadczona na piśmie.
13. Na teren biwaku nie wolno wnosić alkoholu i innych używek oraz ich spożywać.
14. Nie wolno spać poza miejscem do tego wyznaczonym.
15. Uczestnik bądź jego prawny opiekun finansowo odpowiada za wyrządzone przez
siebie szkody.

16. ORGANIZATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty
zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników Biwaku.

17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą DOBREGO HUMORU.
18. Każdy uczestnik dopuszczający się złamania w/w regulaminu zostanie niezwłocznie
usunięty z imprezy.

19. Kwestie sporne podczas imprezy rozstrzygają ORGANIZATORZY.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Imprezy.
21. Uczestnictwo w biwaku oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

