
Regulamin obozów/wycieczek szkolnych MALTA FUN

I. Zabrania się Uczestnikom:
1.  Podejmowanie  wszelkich  czynności  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  zdrowia  lub  życia,  a  w 
szczególności:
-  spożywania  i  posiadania:  napojów  alkoholowych  (z  wyłączeniem  sytuacji  oddania  ich  w  stanie 
nienaruszonym  i  oryginalnie  zamkniętych  do  depozytu  Kadry  do  czasu  zakończenia  imprezy), 
tytoniowych, papierosów oraz jakichkolwiek środków odurzających pod jakąkolwiek postacią;
- wszelkich ryzykownych dla zdrowia i życia własnego i innych osób zachowań w tym w szczególności:  
wchodzenie  na  drzewa,  przechodzenia  pomiędzy  balkonami  i  skakania  z  nich,  wchodzenia  na  dachy 
budynków, spożywanie grzybów, owoców i roślin dziko rosnących, wchodzenie do morza i basenu bez 
zgody ratownika, przebywanie na zewnątrz budynku o zmroku/w czasie obowiązującej ciszy nocnej.
2. Wyjście poza teren ośrodka bez wychowawcy, zakłócanie oraz nieprzestrzeganie ciszy nocnej.
3. Przebywanie w nie swoich pokojach w godzinach ciszy nocnej lub pod nieobecność ich mieszkańców 
bez względu na porę dnia.
4. Przywłaszczanie rzeczy nie należącej do uczestnika bez zgody właściciela.
5. Posiadanie i zażywanie jakichkolwiek leków bez zgody lekarza , pielęgniarki lub wychowawcy.

II. Obowiązki Uczestników:
1. Przestrzeganie oraz uczestnictwo w organizowanych zajęciach ujętych w programie.
2. Przestrzeganie wyznaczonych godzin ciszy nocnej.
3. Punktualne stawianie się na zajęcia i posiłki.
4. Wykonywanie poleceń kadry i przedstawicieli MALTA.
5. Zamykanie drzwi wejściowych i balkonowych podczas nieobecności w pokojach.
6. Utrzymanie czystości w pokojach i na terenie ośrodka.
7. Przestrzeganie wewnętrznego regulaminu i mienia ośrodka.
8. Naprawienie szkód powstałych na skutek niewłaściwego zachowania się na terenie ośrodka.
9. Natychmiastowe zgłaszanie wypadków i innych zdarzeń wymagających interwencji wychowawców w 
tym m.in. uszkodzeń mienia.
10. Stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych i BHP.
11. Przestrzeganie zaleceń kadry dotyczących zachowania na zajęciach objętych programem i w czasie 
wolnym od zajęć.

III. Prawa Uczestnika:
1. Branie aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.
2. Korzystanie z urządzeń i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Uzyskanie pomocy i porady kadry w sytuacjach tego wymagających.

IV. Ważne postanowienia regulaminu.
1. Uczestnicy zobowiązani są, pod rygorem wyłączenia wszelkiej odpowiedzialności MALTA za ewentualne 
straty, do deponowania wszelkich wartościowych przedmiotów (laptopy, MP4, aparaty foto) oraz pieniędzy 
w kwotach o wartości powyżej 20 eur w depozycie u Kadry i/lub sejfie hotelowym.
2.  Za  każde  uszkodzenie  mienia  ośrodka  lub  MALTA  lub  przewoźnika  odpowiada  finansowo 
Uczestnik/klient lub jego opiekun prawny do pełnej kwoty poniesionych straty. W określonych ofertach i w 
określonej  kwocie  od  Uczestników  pobierana  jest  Kaucja/Depozyt  która  zabezpiecza  ewentualne 
zniszczenia i jest zwrotna w przypadku nie stwierdzenia ponadnormatywnego
zużycia i/lub szkód w wyposażeniu pokoju/obiektu.
3.  Za  naruszenie  powyższego  regulaminu  MALTA  ma  prawo  zastosować  sankcje,  łącznie  z 
natychmiastowym  wydaleniem  Uczestnika  obozu  na  koszt  jego  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  bez 
możliwości żądania zwrotu kosztów poniesionych przez Uczestnika/Klienta lub jego opiekun prawnego.


