Regulamin obozu letniego Lingo-Star® Summer Camp 2022
1. Niniejszy regulamin reguluje obowiązki uczestników obozu letniego LINGO-STAR®
Summer Camp 2022 i obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę wychowawców do
zakończenia obozu, tj. odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnionych opiekunów.
2. Organizatorem obozu jest we współpracy z Lingo-Star®:
DPS Q, z siedzibą w: ul.Brzegowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki
3. Obozy są organizowane w dwóch turnusach:
pierwszy turnus 25.06.2022 - 06.07.2022
drugi turnus 16.07.2022 do 25.07.2022
W przypadku chęci wcześniejszego zakończenia pobytu na obozie, rodzic/ opiekun
uczestnika ma obowiązek poinformować o tym organizatora.
4. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być jedynie dzieci w wieku 612 lat (Camp Junior) i 13-17 lat (Camp Teens). Uczestnicy obozu są podzieleni na grupy
wiekowe.
5. Miejscem pobytu dzieci jest:
I Turnus: Hotel Energetyk, 26-100 Sielpia Wielka, ul. Staszica 10
II Turnus: Ośrodek Riva, 89-410 Więcbork, ul.Sportowa 3
Decydując się na udział dziecka w obozie, rodzice bądź opiekunowie potwierdzają, że
jego stan zdrowia umożliwia bezpieczne uczestnictwo w programie obozu. W
szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, iż po stronie
Uczestnika nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w
zajęciach sportowych przewidzianych w toku obozu. W przypadku choroby dziecka w
trakcie trwania obozu ma ono zagwarantowaną podstawową opiekę lekarską,
ewentualnie przepisane leki zakupi wychowawca na rachunek, a kosztami zostanie
obciążony rodzic/opiekun po powrocie. O chorobie dziecka rodzice zostaną powiadomieni
telefonicznie. Ewentualny wcześniejszy powrót z obozu może się odbyć na
odpowiedzialność i koszt rodziców/ opiekunów dziecka. W przypadku zatajenia przez
Rodziców/Opiekunów prawnych dysfunkcji lub choroby dziecka, która nie pozwala na
uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia
Uczestnikowi indywidualnej opieki może zaistnieć konieczność odebrania dziecka z
obozu na koszt Rodziców/Opiekunów.
6. Warunkiem uczestnictwa dziecka w obozie jest:
uregulowanie należności w trzech zaliczkach lub jednorazowo przy zastosowaniu
się do następujących terminów
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie karty uczestnika
b) koszt całościowy obozu: 2280 zł lub 2050 zł;
c) Przy zapisie rodzeństwa lub zapisie na dwa turnusy obowiązuje cena promocyjna: 2220
zł.(Turnus 1) lub 1990 zł (Turnus 2), przy zapisie rodzeństwa i wpłacie 1 raty zgodnie z
harmonogramem;

d) harmonogram wpłat w systemie zaliczkowym cena regularna/cena promocyjna:
Turnus I
Zaliczka 1: 1600 zł/ 1540 zł do trzech dni od zapisu
Zaliczka 2: 680/ 680 zł do 25.05.2022
Turnus II
Zaliczka 1: 1500 zł /1440 zł do trzech dni od zapisu
Zaliczka 2: 550 zł / 550 zł do 25.05.2022
Akcja Promocyjna: „Premiowana Paka” :
– jeżeli jedziesz z nami pierwszy raz na obóz i został Ci on przez kogoś polecony,
napisz do nas imię i nazwisko tej osoby a ta osoba otrzyma 50 zł kieszonkowego
na naszym obozie. Warunkiem niezbędnym jest polubienie przez Państwa strony
Lingo-Star oraz polubienie i udostępnienie postu o obozie maksymalnie 2
tygodnie od daty zapisu dziecka na obóz.
Poniżej podajemy link do naszego FB (post o obozie znajduje się na tej stronie):
https://www.facebook.com/LingoStarEducation/
Jeżeli jedziesz z nami po raz kolejny na obóz: powiedz swoim
kolegom/koleżankom o Lingo Summer Camp i jeśli oni skorzystają z naszej
obozowej oferty - możesz otrzymać swoje kieszonkowe jeśli te osoby spełnią 3
proste warunki: 1. Zgłoszą Cię jako osobę polecającą. 2. Polubią naszą stronę na
FB. 3. Polubią i udostępnią post o obozie.
Wpłaty przyjmowane są drogą przelewu bankowego na konto organizatora:
Nr konta w mBank: 89 1140 2004 0000 3602 7709 0122
Tytuł przelewu: Lingo obóz letni 2022 , imię i nazwisko dziecka, i prosimy podać
który turnus.
7. Organizator zapewnia uczestnikom dowóz autokarem z Ożarowa Maz. na teren obozu.
Przewóz autokarem jest wliczony w cenę. Istnieje możliwość dowozu osobiście
uczestnika obozu na miejsce, cena obozu nie zmienia się w takim przypadku dla
uczestnika.
8. Rodzic/ Opiekun podpisując Kartę Uczestnika Obozu, , w imieniu własnym oraz jako
przedstawiciel ustawowy Uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Klienta oraz Uczestnika w zakresie koniecznym do przygotowania
fotorelacji oraz materiału wideo z imprezy turystycznej, jak również na udostępnienie
tak utrwalonego wizerunku w ramach strony internetowej lingostar.pl (fotorelacje i
wideo) oraz na kanałach firmowych w serwisach internetowych (wideo) oraz na profilach
FB Lingo-Star.
9. Uczestnicy obozu mają prawo do:
a) udziału w zajęciach programowych obozu oraz wszelkich imprez
organizowanych podczas jego trwania;
b) korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku;
c) otrzymywania nagród i dyplomów za aktywny udział w życiu obozu.
10. Na czas trwania obozu, każdy jego uczestnik ma obowiązek:
a) brać udział we wszystkich warsztatach językowych. Jedynym czynnikiem
usprawiedliwiającym nieobecność Uczestnika na warsztatach językowych jest
stan zdrowia. Organizator obozu gwarantuje uczestnikom minimum 1,5

godziny warsztatów językowych dziennie.
b) stosować się do wszelkich poleceń Organizatora, osoby wyznaczonej jako
kierownik obozu oraz wszystkich osób należących do kadry obozu;
c) dbania o czystość ośrodka i jego otoczenia;
d) przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
e) stosowania się do godzin ciszy nocnej, tj. od godziny 22.00 do godziny 7.30 pomiędzy tymi godzinami zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem
bez zgody wychowawcy.
11. Uczestnikom obozu zabrania się:
a) samowolnego opuszczania terenu placówki, oddalania się od grupy podczas
wszelkich wyjść;
b) spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających,
palenia tytoniu, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, zakłócania
spokoju innym uczestnikom obozu. W przypadku podejrzenia spożywania
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających Organizator zastrzega
sobie prawo do badania Uczestnika alkomatem lub testami narkotykowymi.
c) działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu oraz innych
uczestników obozu.
d) Przebywania w godzinach ciszy nocnej nie w swoim pokoju, ze szczególnym
uwzględnieniem pokojów płci przeciwnej.
e) przywożenia na obóz i korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych
takich jak laptopy, tablety, psp, konsole i inne gry elektroniczne,
f) filmowania pozostałych uczestników i kadry na terenie obozu
g) fotografowania uczestników i kadry bez ich zgody oraz publikacji zdjęć
naruszających ich prywatność,
h) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
i) posiadania włączonego telefonu komórkowego poza wyznaczonym do
komunikacji miejscem i czasem,
j) przebywania na wodzie i korzystania ze sprzętu bez wiedzy Instruktora
12. W przypadku naruszenia regulaminu kierownik obozu może wyciągnąć następujące
konsekwencje dyscyplinarne do uczestnika:
a) upomnienie;
b) powiadomienie rodziców uczestnika o jego zachowaniu;
c) pozbawienie uczestnika możliwości udziału w niektórych imprezach lub
zajęciach programowych;
d) wydalenie z obozu.
Regulamin dostępny jest na stronie www.lingostar.pl.
W sytuacji opisanej w punkcie d, Rodzic (Opiekun) jest zobowiązany do
odebrania na koszt własny Uczestnika z obozu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia
zaistniałego problemu. Odebranie na własny koszt następuje w sytuacji, gdy
wcześniejsze opuszczenie obozu wskutek naruszenia Regulaminu zawartego
na stronie www.lingostar.pl, stanowiłoby dla Organizatora obozu dodatkowe i
rzeczywiste koszty nieobjęte ceną za udział w obozie.
W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania obozu z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Uczestnika z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby,
wydalenia dyscyplinarnego, równowartość części niewykorzystanych
świadczeń nie będzie zwracane.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony sprzęt RTV oraz inne

wartościowe przedmioty. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest obóz.
14. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody
wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozie.
15. Na obozie istnieją ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych. Uczestnicy
obozu Junior będą mogli korzystać ze swoich telefonów każdego dnia tylko w porze
ustalonej przez organizatora. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane u
wychowawcy. Uczestnicy Camp Teens również mogą korzystać o tej porze z telefonu
plus w dodatkowym czasie, zawsze określonym i wyznaczonym przez wychowawcę.
Telefony na Camp Teens nie są zdeponowane u wychowawcy.
16. Uczestnicy są do bezwzględnego przestrzeganie regulaminów określających warunki
korzystania ze sprzętu i urządzeń.
17. W przypadku niepełnego udziału dziecka w obozie, z przyczyn niezależnych od
Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za obóz (ani też jej części).
Ponadto w przypadku rezygnacji rodzice lub opiekunowie prawni odpowiadają za
organizacje i koszt transportu dziecka do domu.
18. Rachunek zostanie wystawiony na żądanie osobie wymienionej w dowodzie wpłaty po
zakończeniu turnusu.
19. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić po złożeniu przez uczestnika rezygnacji
w formie pisemnej i przesłanie jej na adres korespondencyjny organizatora: ul.
Korfantego 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub mailowo: lato@lingostar.pl. Organizator
zastrzega sobie prawo do potrącenia:-w terminie do 30 dni od daty wyjazdu-50% ceny
obozu, -w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem obozu-90% ceny obozu, na
7 dni od daty wyjazdu 96% ceny obozu. Istnieje możliwość zwrotu wpłaconej kwoty w
przypadku rezygnacji, gdy rezygnujący uczestnik znajdzie na to miejsce innego
uczestnika.
20. Organizator może zaniechać organizacji obozu i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat
dokonanych z tytułu obozu, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli
liczba osób, które zgłosiły się do udziału w danej imprezie turystycznej, jest mniejsza niż: w
przypadku obozów stacjonarnych - 30 osób.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania obozu w terminie do dnia 30.04.2022
z powodu niewystarczającej ilości uczestników obozu. W takim przypadku wszelkie
opłaty wniesione przez uczestników obozu zostaną w całości zwrócone.
22. W przypadku wprowadzenia przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakazu organizacji
obozów i imprez turystycznych z powodu epidemii Covid 19, organizator zapewnia
zwrot 100% środków wniesionych przez Klienta w terminach określonych przez ustawy
rządowe.
23. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków na czas trwania obozu.
......................................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna)

