
REGULAMIN WYJAZDU DO SUNTAGO 

1. Organizatorem wyjazdu jest Integracyjny Klub Sportowy „Konstancin”.  

2. Termin: wyjazd 14 października o godz. 10.00, miejsce wyjazdu: Szkoła Podstawowa 

nr 2 Konstancin-Jeziorna,  powrót 14 października 2022 ok. godz. 20.00.  

3. Program wycieczki:  

10.00 – wyjazd 

11.00 – 11.30 – zakup biletów w Suntago, omówienie zasad bezpieczeństwa z 

uczestnikami wycieczki 

11.30 – 12.00 – przebieranie 

12.00 – 18.00 – zabawa w Suntago (zjeżdżalnie czynne od 13.00) 

18.00 – 18.30 – przebieranie 

19.00 – 20.00 – powrót do SP 2 w Konstancienie Jeziornie 

 

4. Miejsce: Suntago Wręcza 96 – 300, ul Nowy Świat 1 

5. Cena: 160 PLN (zawiera: bilet wstępu na cały dzień do Suntago, transport, opiekę 

wychowawców). Cena nie zawiera wyżywienia. Można zabrać ze sobą prowiant lub 

dokonać zakupu w restauracja dostępnych na terenie Suntago 

6. Uczestnikiem wycieczki mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat, które potrafią 

pływać bez sprzętu wypornościowego. Dzieci poruszają się po Suntago w grupach 2 -

4 osobowych bez dorosłego opiekuna. Opiekunowie są dostępni  przez cały czas 

pobytu w Suntago w umówionym na zbiórce miejscu.  

7. Za bezpieczeństwo uczestników wyjazdu na terenie hal basenowych Suntago 

odpowiadają ratownicy WOPR zatrudnieni w Suntago. Za bezpieczeństwo 

uczestników wyjazdu w szatniach basenowych, w holu oraz w trakcie transportu 

odpowiadają opiekunowie zatrudnieni przez IKS Konstancin. 

8. Opiekun prawny potwierdza, iż uczestnik wycieczki nie ma żadnych przeciwwskazań 

do udziału w niej, a  w przypadku ich wystąpienia zobowiązuje się poinformować 

natychmiast organizatora wycieczki (mailem: agolon@op.pl lub sms tel. 609 660 753) 

9. Warunkiem przyjęcia uczestnika na wycieczkę jest:  

- dokonanie zgłoszenia on-line (www.ikskonstancin.com.pl) 

 -dokonanie płatności w wysokości 170 PLN  na konto IKS Konstancin 84 1020 1169 

0000 8702 0795 8822.  

Każdy uczestnik obozu zobowiązuje przestrzegać warunków regulaminu Suntago 

Uczestnicy wycieczki zobowiązani są stosować się do poleceń wychowawców. 

Uczestnicy  wycieczki zobowiązani są informować wychowawcę o stanie zdrowia, 

niedyspozycji i innych ograniczeniach powodujących dyskomfort fizyczny i psychiczny.  

10. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać ramowego rozkładu dnia i 

punktualnie stawiać się w wyznaczonych miejscach zbiórki.  

11. Zabrania się:  



- spożywania alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających (w tym 

narkotyków);  

- nagannego zachowania w stosunku do kadry pedagogicznej (niewypełnienia jej 

poleceń) oraz innych uczestników wycieczki;  

- samowolnego oddalania się od grupy;  

- samowolnej kąpieli w basenie na terenie Suntago (bez wiedzy i zgody opiekuna i 

ratownika)  

- namawiania innych uczestników wyjazdu do łamania niniejszego regulaminu  

12. Uczestnik wyjazdu i lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do pokrycia wszystkich 

kosztów związanych z naprawą lub wymianą wszelkiego sprzętu zniszczonego przez 

uczestnika wyjazdu. Zniszczenia będą potwierdzone odpowiednim protokołem 

podpisanym przez upoważnione osoby ze strony organizatora i właściciela obiektu.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe 

należące do uczestnika wycieczki, a utracone lub zniszczone w trakcie wycieczki 

14. Opiekun prawny i uczestnik wycieczki wyrażają zgodę na umieszczenie na stronie 

www.ikskonstancin.com.pl oraz www.facebook.pl/ikskonstancin zdjęć i filmów wykonanych  

w trakcie wyjazdu. 

 

 

 


