Pravila campa MODRI VOLK VIKEND PROGRAM

S ciljem po čim bolj varni in strokovni izvedbi tabora objavljamo »Pravila Slash campa
MODRI VOLK VIKEND PROGRAM« (v nadaljevanju »camp«). Sprejeta pravila morajo
v celoti upoštevati udeleženci kot tudi njihovi starši oz. skrbniki.
Pred udeležbo v aktivnostih campa se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S
podpisom udeleženec potrjuje, da je seznanjen s pravili campa in se z njimi strinja.
Udeležence do 15. leta starosti morajo s temi pravili seznaniti starši oziroma skrbniki in
to s svojim podpisom tudi potrditi. Udeleženec s podpisom potrjuje, da se zaveda, da je
sodelovanje v aktivnostih campa povezano s tveganji in se izvaja na lastno
odgovornost. Za osebno škodo odgovarja izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo. Za
premoženjsko škodo odgovarja izvajalec samo v primeru naklepa oziroma hude
malomarnosti oziroma hude malomarnosti/naklepa oseb, ki jim je zaupano vodenje
campa. Organizator zavrača vsakršno odgovornost v primeru izgube ali kraje osebne
lastnine udeležencev.
Vsak udeležence se mora pred udeležbo v praktičnih aktivnostih udeležiti
izobraževanja o varnosti/varnostnih navodilih, ki se deli na praktični in teoretični del.
Vsa navodila, posredovana s strani organizatorja ali njegovega predstavnika, bodisi v
pisni ali ustni obliki, so obvezna in se jih morajo udeleženci v celoti držati. Pri kršitvi se
lahko od udeleženca zahteva, da zapusti camp.
Udeleženci se morajo držati predvsem, čeprav ne izključno, sledečih pravil:
1. Udeležba na campu zahteva od udeležencev spoštovanje narave in ostalih
udeležencev.
2. Uporaba telefonov, tabličnih računalnikov in ostalih elektronskih naprav na taboru ni
dovoljena.
3. Prinašanje svoje hrane in pijače v camp ni dovoljeno.
4. Strogo prepovedano je prinašati in uživati kakršnekoli oblike opojnih substanc
(alkohol, cigareti, droge itd).

5. Od udeležencev campa se zahteva primerno vedenje. Neprimerne oblike vedenja,
ki so prepovedane so na primer, vendar ne izključno, pljuvanje, zmerjanje, kričanje,
poniževanje, pretepanje, brcanje ipd.
6. Udeleženci so dolžni paziti na svojo varnost in na varnost drugih.
7. campa so dolžni skrbno upoštevati navodila spremljevalcev, inštruktorjev in drugih
strokovnih sodelavcev.
8. Udeleženci campa morajo na dejavnosti in aktivnosti prihajati pravočasno, brez
zamujanja.
9. Prepovedano je poškodovanje oziroma uničevanje lastnine tabora.
10. Udeleženci so dolžni skrbeti za red in čistočo.
11. Udeleženci morajo o vsaki težavi oziroma izrednem dogodku obvestiti vodjo
campa.
12. Po 22.30 uri je čas za spanje, zato mora biti v campu mir in tišina. Po tej uri so
prepovedane vsakršne zabave oziroma glasno poslušanje glasbe.
13. Organizator, oziroma v njegovem imenu vodja campa, si pridržuje pravico, da
udeleženca, ki kljub opozorilu ne upošteva pravil oziroma varnostnih navodil,
predčasno izključi iz campa. Udeleženec mora v takšnem primeru, ob spremstvu
staršev zapustiti camp, pri čemer nima pravice do povračila vplačane prijavnine
oziroma kotizacije za udeležbo na campu.
14. V kolikor ima potencialni udeleženec campa dieto, zdravstvene težave, hudo
domotožje ali katere koli druge težave, se je potencialni udeleženec oziroma njegovi
starši dožni o tem predhodno posvetovati z organizatorjem campa oziroma njegovim
predstavnikom.
15. Program campa temelji na športnih aktivnosti, gibanju v naravi itd., zato morajo biti
udeleženci primerno opremljeni. V kolikor udeleženci za določeno aktivnost ne bodo
primerno opremljeni (obutev, oblačila itd.), na njej zaradi vidika varnosti ne bodo
morali sodelovati.
16. Samostojno gibanje udeležencev izven dovoljenih meja campa ni dovoljeno.

17. Za udeležbo na campu morajo imeti udeleženci zagotovljeno naslednjo obvezno
opremo:
∕

3 x SPODNJE PERILO

∕

3 x NOGAVICE

∕

3 x MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

∕

1 x MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI

∕

1 x TERMOFLIS OZ. SOFT SHELL

∕

1 x VETROVKA

∕

1 x PELERINA

∕
∕

1 x BUNDA (lokacija v sredogorju, ponoči možnost pod 10°C)
2 x KRATKE HLAČE

∕

2 x DOLGE HLAČE (trenirka)

∕

1 x POHODNI ČEVLJI

∕

1 x ŠPORTNI COPATI

∕

1 x NATIKAČI (CROCS)

∕

SPALNA VREČA

∕

NAHRBTNIK (najmanj 10 litrov)

∕

PLASTENKA ZA PIJAČO

∕

KAPA S ŠILTOM

∕

KREMA ZA ZAŠČITO PRED SONCEM

∕

ZAŠČITA PRED KLOPI IN KOMARJI (Autan)

∕

PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO (zobna ščetka, pasta, milo oz. gel za tuširanje)

∕

2 x BRISAČA

∕

KOPALKE

∕

VREČKA ZA UMAZANA OBLAČILA

∕

JEDILNI PRIBOR (žlica, vilica in nož)

∕

ČELNA SVETILKA

∕

LEŽALNA PODLOGA (armaflex)

∕

PIPEC (žepni nožek)

∕

VRVICA 10 m (3 mm)

18. Udeleženci campa spimo v šotorih, v primeru slabega vremena pa v pripadajočem
objektu. V primeru slabe vremenske napovedi si organizator pridržuje možnost
odpovedi campa oziroma prestavitve termina izvedbe campa.
19. Udeležencem campa je zagotovljeno 24-urno varstvo.
20. Udeležencem campa bodo poleg vsakodnevnega zajtrka, kosila in večerje na voljo
tudi napitki, sadje ter prigrizki.
21. V primeru slabih vremenskih razmer, se lahko program in aktivnosti deloma
spremenijo, oziroma prilagodijo.
22. Ekipo campa sestavlja izkušen in strokovno usposobljen kader oz. inštruktorji, ki
imajo dolgoletne izkušnje na področju z dela z mladimi. Ekipo lahko spoznate
TUKAJ.
23. S podpisom prijavnice in/ali pogodbe udeleženec oziroma starši izrecno soglašate
in dovoljujete fotografiranje in snemanje vsebin na campu. Prav tako dovoljujete
uporabo fotografij in video posnetkov za namene različnih promocijskih aktivnosti
podjetja Gremis d.o.o..
24. S podpisom prijavnice in/ali pogodbe udeleženec oziroma starši izrecno soglašate
in podjetju Gremis d.o.o. uporabo osebnih podatkov za potrebe izvedbe campa.
Podjetje Gremis d.o.o. se obveže, da bo osebne podatke obdelovalo v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredovalo tretjim osebam.
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