REGULAMIN PÓŁKOLONII NERF
§1
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strefy „NERF”, zwanego dalej: „Półkolonią Nerf”.
2. Podmiotem udostępniającym strefę turniejową jest Monika Rękawek, właściciel działalności gospodarczej
pod nazwą Safe-Kid Monika Rękawek z siedzibą w Habdzin 68, 05-520 Konstancin-Jeziorna o numerze NIP
1231146164
3. Z Turniejów Nerf mogą korzystać osoby niepełnoletnie w wieku od 7 do 14 lat wyłącznie za zgodą
przedstawiciela ustawowego, który jest w pełnym zakresie odpowiedzialny za ich działania na terenie strefy
turniejowej.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, korzystają ze strefy turniejowej na odpowiedzialność swojego opiekuna,
zarówno prawną, jak i faktyczną.
§2
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
1. Przyjmowanie zgłoszeń internetowych do udziału w każdej edycji turnieju w odbywać się będzie za
pośrednictwem formularza online na stronie internetowej www.superoboz.pl
2. Formularz zawiera szczegółowe pola - dane potrzebne do rejestracji, których poprawne i zgodne z prawdą
wypełnienie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w turnieju.
3. Aby zgłosić udział dziecka w turnieju:
Krok 1. Skontaktuj się pod numerem tel. 789098330
Krok 2. Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy na stronie www.superoboz.pl
Krok.3 Dokonaj przelewu zaliczki w wysokości 300zł
Dane do Przelewu:
Nest Bank 22 1870 1045 2078 1228 5624 0001
Safe-Kid Monika Rękawek
Habdzin 68
05-520 Konstancin-Jeziorna
W tytule prosimy o wpisanie "imię i nazwisko dziecka, wybrany termin, zaliczka/opłata całkowita" (np. Jan
Kowalski, termin I, zaliczka)
5. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przesłanie przez organizatora maili lub sms na adres lub
nr telefonu podany w formularzu rejestracyjnym: maila potwierdzającego rejestrację i weryfikującego mail
opiekuna oraz maili przypominających o wybranym terminie i lokalizacji imprezy, na którą użytkownik przesłał
zgłoszenie.
6. Zgłoszenia w dniu imprezy w biurze zawodów przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu miejsc.
Pierwszeństwo mają osoby, które wypełniły zgłoszenie online oraz dokonały zapłaty.
7. Opiekun jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o nieobecności dziecka na zawodach
przynajmniej na jeden dzień przed Turniejem. W przypadku, gdy dany termin jest opłacony, należy ustalić inną
datę uczestnictwa dziecka w Turnieju

§3
ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY PÓŁKOLONII i UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONII
1. Warunkiem korzystania ze Strefy turniejowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. .
2. Warunkiem uczestnictwa przez dziecko w Turnieju jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna
3. Osoby korzystające ze strefy turniejowej są zobowiązane do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób
obsługujących strefę turniejową.
4. Urządzenia udostępniane w ramach strefy turniejowej przeznaczone są wyłącznie do celów Turnieju i
zabronione jest korzystanie z nich w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
5. Zabrania się strzelania na terenie strefy turniejowej do przedmiotów innych niż tarcze strzelnicze oraz
celowania lub strzelania do ludzi bez gogli ochronnych oraz z bardzo bliskiej odległości – szczególnie w głowę.
6. Osoby korzystające ze strefy turniejowej są zobowiązane do zachowania należytej ostrożności, w
szczególności do powstrzymania się od działania lub zaniechania działania mogącego narazić inne osoby
korzystające ze strefy turniejowej lub obsługę strefy na utratę zdrowia.
7. Korzystający ze strefy turniejowej ma obowiązek korzystania tylko z oryginalnych z wyrzutni NERF
udostępnianych przez Organizatora lub własnych
8. Po zakończonym strzelaniu na terenie strefy turniejowej wyrzutnie NERF należy odłożyć na wyznaczone
miejsce.
9. Każdy użytkownik strefy turniejowej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia obsługi o
zauważonych uszkodzeniach urządzeń wchodzących w skład strefy turniejowej.
10. Ze strefy turniejowej nie wolno korzystać osobom nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków
odurzających oraz osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób
korzystających ze Strefy turniejowej, w szczególności:







cierpiącym na zaburzenia lękowe,
cierpiącym na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
z niewydolnością układu krążenia,
cierpiącym na schorzenia górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, itp. ),
cierpiącym na schorzenia układu pokarmowego,
z chorobami skóry (grzybica, egzema itp.) i nie zagojonymi ranami.

Na terenie Strefy turniejowej zabrania się:
 wnoszenia narzędzi i materiałów niebezpiecznych,
 palenia tytoniu,
 wnoszenia oraz korzystania z materiałów pirotechnicznych,
 wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych,
 wnoszenia oraz używania substancji zabronionych,
 wnoszenia opakowań szklanych,
 wprowadzania zwierząt,
 pozostawiania przedmiotów zanieczyszczających strefę turniejową lub mogących stworzyć zagrożenie
dla osób korzystających ze strefy turniejowej.

11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, osoba naruszająca zostanie niezwłocznie
wydalona ze Strefy turniejowej przez obsługę Strefy.
12. W uzasadnionych przypadkach, obsługa może odmówić możliwości wstępu na teren Strefy.

§4
ZASADY GRY I TURNIEJU
1.Uczestnicy podzieleni są na dwie drużyny zgodnie z predyspozycjami fizycznymi, współpracują całą grupą lub
indywidualnie.
2.Na początku każdego dnia Turnieju odbywa się rozgrzewka
3. Podczas Turnieju drużyny mają do wykonania różne misje m. in.
a) Zniszczenie „Reaktora”
b) Osłona VIPa
c) „Totalna wojna”
ITP.
4.Podczas Turnieju dzieci wystrzeliwują do siebie piankowe pociski. Ich celem jest trafienie w partnera z
przeciwnej drużyny.
5. Gdy dziecko zostanie trafione strzałką schodzi za linię boczną i wykonuje 30 powtórzeń pajacyków z
karabinkiem
6.Sędziowie obecni na Turnieju wskazują dziecko, które zostało trafione i dopilnowują, aby dziecko wywiązało
się z ćwiczenia za linią boczną (30 pajacyków)
7. Podczas Turnieju zabrania się:
-bicia
-plucia
-strzelania w głowę, szczególnie z bliskiej odległości
-rzucania karabinkiem
-podstawiania nóg
-popychania
-przeklinania
-niszczenia budowli ochronnych bez wyraźnego znaku
-niszczenia amunicji
8. Podczas Turnieju dzieci mogą zbierać strzałki z podłogi/ziemi oraz korzystać z nich ponownie
9. Podczas danej misji nie ma specjalnych przerw na załadowanie magazynku, karabinek należy ładować w
trakcie gry
10.Półkolonia trwa 8,5 h z przerwami na obiad i podwieczorek, naukę pierwszej pomocy, wyjście na basen,
treningu Sztuk Walki (www.mlodziwojownicy.pl) według oferty przedstawionej przez Organizatora.
11. Drużyna musi zmieścić się w przedziale czasowym przeznaczonym na daną misję. Po każdej misji następuje
zbieranie strzałek, ładowanie magazynków oraz zmiana ról/misji

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej oraz faktycznej za wypadki mające miejsce na terenie
strefy turniejowej spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu oraz niestosowaniem się do
poleceń obsługi.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w jakikolwiek inny sposób utracone przez
osoby przebywające na terenie strefy turniejowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek mienia będącego własnością osób
korzystających ze strefy turniejowej.
4. Osoby korzystające ze strefy turniejowej ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie
lub zagubienie przedmiotów udostępnionych im w ramach strefy turniejowej.
5. Osoby korzystające ze strefy turniejowej ponoszą odpowiedzialność prawną i faktyczną za spowodowane
przez nie naruszenia wszelkiego rodzaju.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia strefy turniejowej, w szczególności w
przypadku konieczności dokonania napraw urządzeń wchodzących w skład strefy turniejowej bądź wystąpienie
zagrożenia dla osób korzystających ze strefy turniejowej.
7. Osoby korzystające ze strefy turniejowej – wchodząc na jej teren (akceptując regulamin) udzielają zgody
Organizatorowi na wykorzystanie i publikację materiałów audiowizualnych z ich wizerunkiem zarejestrowanych
w trakcie działania strefy turniejowej.
8. Organizator rozstrzyga wszelkie wynikłe spory nie uwzględnione w regulaminie

§7
OŚWIADCZENIA OPIEKUNA

1. Akceptując regulamin mam świadomość, że uczestnictwo mojego dziecka w półkolonii z
karabinkami NERF może wiązać się z ryzykiem psychicznych oraz fizycznych kontuzji takich jak:
poślizgnięcia, upadki, zadrapania, skręcenia, zwichnięcia, siniaki, złamania, utonięcia, brak akceptacji
ze strony pozostałych uczestników oraz innych niebezpieczeństw wymagających leczenia. Rozumiem,
że ryzyko kontuzji nie może być całkowicie wyeliminowane. W czasie aktywności uczestnicy będą mieli
kontakt z roślinami, zwierzętami oraz insektami, co wiąże się z ryzykiem wystąpienia, ukąszeń,
swędzenia, alergii lub związanej z nimi choroby. Instruktorzy półkolonii będą starali się zapewnić
uczestnikom bezpieczeństwo, jednak będzie istniało ryzyko nieodpowiedniej oceny pogody, braku
znajomości możliwości fizycznych uczestnika lub jego umiejętności oraz braku porozumienia
dotyczącego wydawanych poleceń i instrukcji.
2. Oświadczam, iż zobowiązuję się poinformować moje dziecko o ryzyku mogącym zaistnieć podczas
półkolonii NERF. Uczestnictwo mojego dziecka jest dobrowolne oraz wyrażam zgodę na jego udział w
pół
obozie
mimo
ryzyka
kontuzji
wymienionych
w
punkcie
1.
3. Oświadczam, że w przypadku wystąpienia u mojego dziecka kontuzji (punkt 1) podczas
uczestnictwa w pół obozie, zrzekam się od organizatorów oraz obsługi prawa do jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu.
4. Oświadczam, że moje dziecko posiada ważne ubezpieczenie, które pokryje koszty badań oraz
leczenia ewentualnej kontuzji mogącej wystąpić w trakcie półkolonii. Opiekę medyczną nad
uczestnikami sprawuje „Przychodnia Grapa” (Grapa Medica Sp. z o.o. al. Wojska Polskiego 6, 05-510
Konstancin Jeziorna, NIP 123-09-19-919, KRS 0000513060)
5. Oświadczam, że mam świadomość, że wizerunek mojego dziecka (filmy, zdjęcia) podczas
uczestnictwa w pół obozie może zostać później wykorzystany w celach marketingowych oraz wyrażam
na to zgodę. Zdaję sobie sprawę, że nie będę mógł/mogła wystąpić o jakiekolwiek roszczenia związane
z
publikacjami
wizerunku
mojego
dziecka.
6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem półkolonii NERF, rozumiem go oraz akceptuję.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w pół obozie NERF w
terminach ustalonych przez organizatora.

W przypadku dodatkowych pytań zadzwoń lub napisz:
Konrad Baraniecki
Tel.: 789 098 330
E-mail: monika.rekawek@mlodziwojownicy.pl

