REGULAMIN POBYTU
w STREFIE DELFINKOWYCH PRZYJACIÓŁ
CIESZYNO

LATO 2018

Słowniczek:
POTOMEK = Wasze DZIECKO / ANIOŁ STRÓŻ, STARSZY PRZYJACIEL = wychowawca, opiekun
PASZPORT= karta uczestnika / TATA DELFINEK = Jarosław Baranowski – odpowiedzialny za wszystko
SPONSOR, PRZODEK = Wy, Rodzice, Opiekunowie prawni
STREFA= nasze biuro podróży i miejsce pobytu w Cieszynie

ZA CO PŁACICIE?
Całkowity koszt udziału w obozie wynosi 1720 pln. Składnikami ceny są:
Wyżywienie, transport, noclegi, opieka wychowawców, opieka medyczna, zajęcia z instruktorami,
organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, korzystanie ze sprzętu sportowego (patrz załącznik z
wykazem form aktywności) nagrody, wyróżnienia, marża Strefy i podatek. Nie ubezpieczamy Potomków
od NNW. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym są (powinny być) objęte ubezpieczeniem NNW w szkole.
Transport
Uczestnicy obozu będą transportowani ze Śląska autokarami na trasie: Bytom, CH PLEJADA przez
Poznań do OKW Legnica w Cieszynie k/ Złocieńca i z powrotem. Leki lokomocyjne podają rodzice. W
przypadku niestawienia się na miejscu zbiórki przed wyjazdem do 15 minut od wyznaczonej godziny
odjazdu spóźnialski dojeżdża do Cieszyna na własną odpowiedzialność innym środkiem transportu.
Dojeżdżający własnym transportem z innych miejsc pobytu informują organizatora o tym fakcie.
Warunki Kwaterunkowe
Mieszkamy w Pawilonie kolonijnym, w pokojach 6, 7 a najmłodsi w 12 osobowych (są dwa takie pokoje
dla dziewcząt i chłopców). W takich pokojach śpi cała grupa, którą opiekuje się anioł Stróż. Każdy sam
decyduje o tym z kim chce być w pokoju, biorąc pod uwagę płeć i wiek potomków. Standard pawilonu
nie jest wysoki (wczesny Gierek), ale spełnia wszystkie wymogi Sanepid, BHP i PPoż. Łazienki są
usytuowane w osobnych pomieszczeniach tego samego, parterowego budynku. Wychowawcy mają
osobne 3-4 osobowe pokoje. W budynku jest obszerna świetlica, pokój lekarski i izolatki.
Starsi uczestnicy śpią w osobnym budynku o nieco wyższym standardzie.
Grupa
Po wybraniu pokoi dobieramy do Ich składu Anioła Stróża. Maksymalnie na jednego Anioła Stróża
przypada 12-20 osób (nieco starszych Potomków). Im młodsza średnia wieku, tym mniejsza grupa. W
pokojach przebywamy tylko w trakcie ciszy nocnej i poobiedniej oraz w trakcie przygotowań do zajęć
ruchowych.
Aktywność
W załączniku wizowym wyszczególniono wszystkie formy aktywności proponowane przez Starszych
Przyjaciół. Osobno opisano przebieg tych form – sposób ich realizacji. Przodek – Sponsor jest
zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami (są dostępne w tym samym miejscu co załącznik
wizowy) oraz wskazanie tych form, w których Potomek ma nie brać udziału (paszport pkt IIIa). Względy
bezpieczeństwa są dla nas kluczowe. Dlatego sprzęt wykorzystywany do organizacji i realizacji form
aktywności jest w całości prywatną własnością Strefy, sprawdzony, bezpieczny. W zajęciach
wymagających specjalnych uprawnień biorą udział instruktorzy specjaliści: wspinaczki linowej,
nurkowania swobodnego, łucznictwa.

Posiłki
Karmimy się w budynku ośrodka odległym od naszego pawilonu o ok. 100m. Jest to przestronna
stołówka z pełną obsługą. Gorące dania (zupy) roznoszą opiekunowie. Drugie danie potomkowie
pobierają sami. Posiłki wydawane są 3 razy dziennie. Oprócz tego w ciągu dnia (ok. 11.00) rozdawane
są kanapki/ Po ciszy poobiedniej (ok. 15.30) rozdawany jest podwieczorek.
Menu ustalane jest z Tatą Delfinkiem (proszę o sugestie w tej sprawie – diety, wegetarianie, weganie).
Nie zmuszamy do jedzenia. Staramy się skutecznie namawiać. Pilnujemy aby Potomek jadł. Jednak za
nawyki żywieniowe nie bierzemy odpowiedzialności. Spożywanie produktów z nadmierną ilością chemii
np. chipsy lub cukrów np. cola, napoje energetyzujące nie jest w Strefie możliwe. Prosimy bardzo o
przygotowanie „suchego prowiantu” na podróż wolnego od podobnych składników.

Telefony
Używanie telefonów komórkowych w Strefie Delfinkowych Przyjaciół nie jest zakazane, ale potomkowie
proszeni są o korzystanie z nich w chwilach wolnych od zajęć. Nadużywanie tych telefonów skutkować
może określeniem czasu ich używania (np. pomiędzy kolacją a ciszą nocną). Czasami bywa tak, że
potomek, któremu uda się „zapomnieć” o domu rodzinnym, jest „pobudzany” przez stęsknionych i
zatroskanych przodków. Proszę pamiętać, że telefon działa w dwie strony. Oboje rozmówcy powinni
zastanowić się nad konsekwencjami wykręcenia numeru. Cały czas do dyspozycji jest numer
Kierownika Obozu i Starszych Przyjaciół, które wklepujemy w chwilach szczególnych. Najlepiej, gdyby
telefonu Potomkowi nie dawać – my też nie mieliśmy i żyjemy! Za posiadany przez Potomków sprzęt
elektroniczny – w tym telefony – nie bierzemy odpowiedzialności, gdyż jest to Naszym zdaniem sprzęt
zbędny na tego rodzaju obozie. W jadalni znajduje się telefon stacjonarny, którego numer zostanie
podany przed wyjazdem. Będziemy go odbierać w trakcie posiłków tj. 8.30, 14.00, 18.30.
Starsi Przyjaciele
Są to osoby starannie dobierane przez Tatę Delfinka. Zawsze są to ludzie pogodni, lubiący pracę z
dziećmi i dla dzieci. W ogromnej większości są to nauczyciele WF. Pozostają do dyspozycji potomków 24
godziny na dobę, przez 14 dni. Wszyscy mają referencję do pracy z dziećmi. Jednak za wszystko
odpowiada jednoosobowo organizator.
Opieka Medyczna
W trakcie trwania obozu wszelkie sprawy zdrowotne obsługuje zatrudniona w tym celu służba medyczna.
Organizator pokrywa koszty zakupu środków opatrunkowych oraz leków bez recepty. Koszty zakupu
medykamentów oraz pozostałe (nadzwyczajne) koszty leczenia konkretnych osób pokrywają Ich rodzice.
Każdorazowo, przed przystąpieniem do poważnych działań lekarskich będziemy się kontaktować z
Rodzicami.
Informacja elektroniczna
W trakcie procedur przyjmowania zgłoszeń Organizator wchodzi w posiadanie danych osób zgłaszanych
i zgłaszających (faktury). Organizator wykorzystuje je wyłącznie w celach formalnych określonych
przepisami Prawa o ochronie danych osobowych. W trakcie trwania obozów wykonujemy dużą ilość
fotografii cyfrowych traktowanych jako dokumentacja wspólnej przygody. Jeśli warunki techniczne
pozwolą na szybkie łączenie się z naszym serwerem zdjęcia będą umieszczane on Line na stronie
firmowej Strefy jako bezpośrednia relacja tego co robimy w Cieszynie. Jednak w obu przypadkach
Organizator nie wykorzysta w/w faktografii w innych celach. Całość tych działań obok chęci
wiarygodnego, obiektywnego przekazu z realizacji założonego programu poparta jest nadzieją, że „jak
widzicie to nie dzwonicie”. Poważniej – bardzo nam zależy na Waszym komforcie psychicznym, chcemy,
żeby Sponsorzy wiedzieli „co się dzieje” i za co płacą.

Referencje
Strefa Delfinkowych Przyjaciół jako przedsiębiorstwo turystyczne jest wpisane do rejestru
Organizatorów Turystyki Urzędu Marszałkowskiego pod nr 737, a w centralnej ewidencji Ministerstwa
Sportu i Turystyki figuruje pod numerem 06291. Tata Delfinek i Przyjaciele współpracują już w tych
działaniach 23 lata ciągle dążąc do osiągnięcia ideału Anioła Stróża.
Finanse:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata zaliczki 500 pln. Przesyłanie potwierdzeń dokonanych wpłat
nie jest konieczne. Jeśli do tygodnia od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia zaliczka nie zostanie
dokonana zgłoszenie zostanie anulowane (po uprzedniej konsultacji – przypominajka). Zaliczki nie
podlegają zwrotom. Całość wymaganej wpłaty za uczestnictwo w obozie będzie uiszczona do 31. 05.
2018 r. Brak wpłaty w w/w terminie traktowane będzie jako rezygnacja z udziału w obozie. W przypadku
rezygnacji z udziału w obozie z przyczyn niezależnych od płacących (np. choroba) wpłacone środki
zostaną zwrócone, pomniejszone o zaliczkę. Na 14 dni przed wyjazdem zwrot wpłaconych środków
odbywać się będzie po indywidualnych konsultacjach między stronami. W innych przypadkach niż
losowe organizator na 14 dni przed wyjazdem nie zwraca wpłaconych środków finansowych. Na
życzenie Sponsora wystawiane będą faktury VAT marża – ( pkt. 7 Paszport).
Nagrody:
Każdy uczestnik obozu pozna zasady panujące na naszym obozie dzięki czytającym te słowa. Właściwa
postawa, prezentowana kultura osobista, osiągnięcia w ramach szkolenia sportowego, czy po prostu
uśmiech na twarzy będą nagradzane od słów, poprzez medale do dyplomów włącznie. Osoby zasługujące
na specjalne wyróżnienie otrzymają imienną rekomendację, którą przekażemy Dyrekcji Szkoły
wyróżnionego Potomka oraz w formie listu gratulacyjnego Sponsorom. Osoby wybitne trzeba stawiać za
wzór, należy promować.
Kary:
W przypadku naruszenia zasad funkcjonowania w grupie uczestnik obozu zostanie stosownie ukarany.
Najłagodniejszą formą kary będzie ustne upomnienie z podaniem informacji do rodziców o
niewłaściwym zachowaniu Potomka. W przypadku rażącego łamania regulaminu tj.: użycia przemocy
fizycznej, spożywania alkoholu, palenia używek, prób samookaleczenia, samodzielnego oddalenia się z
miejsca zakwaterowania, sprawiania problemów wychowawczych i prezentowania postaw aspołecznych
(włącznie z używaniem słów wulgarnych) Potomek będzie usunięty z obozu w trybie pilnym.
Natychmiast po zdarzeniu wychowawcy skontaktują się z rodzicami lub opiekunami prawnymi, którzy
będą mieli obowiązek odebrać Potomka na własny koszt w ciągu max. 24 godzin. W przypadku braku
chęci odbioru lub możliwości odbioru Potomek zostanie przetransportowany do miejsca zamieszkania
przez specjalnie wynajętego wychowawcę. Koszt takiej usługi wyniesie 500 pln netto plus koszty
transportu obu osób. Na naszych obozach nie tolerujemy chamstwa i braku kultury. Cieszymy się dobrą
opinią, bo serio podchodzimy do wykonywanych obowiązków, za które pobieramy od Rodziców opłaty.
Oczywistym pozostaje dla nas Priorytet bezpieczeństwa i aktywnego spędzania czasu w dobrze
wychowanym towarzystwie. Jeśli macie jakiekolwiek uwagi na temat potomstwa proszę o udzielenie nam
takich informacji. Pomogą one szybciej poznać „słabe” strony osobowości człowieka, za którego
jesteśmy odpowiedzialni w trakcie trwania turnusu.
Niniejsze opracowanie proszę traktować jak UMOWĘ Prawną. Jeśli po lekturze dalej chcecie pozbyć
się Potomka proszę o czytelny podpis w Paszporcie pkt VI. Podpis ten obie strony traktować będą jako
akceptację całości warunków udziału w naszych obozach. Paszport koniecznie proszę dostarczyć w
oryginale osobiście lub drogą pocztową (adres Strefy) do 31 maja 2018 roku.
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