REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU
Naszym nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w
odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z
przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny
wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa
w imprezach dla dzieci i młodzieży.
Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
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Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry (wychowawców, instruktorów lub
przewodników), stosować się do regulaminów obozu, ośrodka i innych regulaminów szczegółowych (m.in.
regulaminu ppoż, regulaminu kąpieli) oraz przestrzegać rozkładu dnia (w szczególności: punktualnie
przybywać na posiłki, dbać o porządek w pokojach, salach i na terenie całego obiektu, dbać o higienę
osobistą, przestrzegać ciszy nocnej) i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych.
Podczas trwania obozu, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).
Uczestnikom obozu zabrania się stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek, używania
niecenzuralnych słów, wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody
wychowawcy oraz samowolnego oddalania się z terenu obozu i miejsca prowadzenia zajęć.
Uczestnikom nie wolno przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy wychowawcy/pielęgniarki.
Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, rzeczy osobiste, legitymacje
szkolną).
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i rzeczy
wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów
opiekunowi grupy.
Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanych
przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której
rodzice będą mogli dzwonić do Uczestnika. W każdym czasie rodzice w sprawach bardzo ważnych będą mogli
kontaktować się z kadrą.
Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika
ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na
obozie na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale Kierownika Obozu w chwili i miejscu jej
powstania.
Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego korzystania z kąpieliska i sprzętu pływającego bez zgody
wychowawcy i obecności ratownika.
Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno-sportowego
zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka.
Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia kadrze wszelkie zauważone przez siebie usterki i nieprawidłowości
zagrażające zdrowiu i życiu.
Za nie przestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących zagrażać
zdrowiu lub życiu własnemu lub innych, Uczestnik może: otrzymać upomnienie ustne, upomnienie pisemne z
powiadomieniem Rodziców i szkoły, karę lub zostać usunięty z obozu.
Usunięcie z obozu odbywa się na koszt rodziców uczestnika poprzez przyjazd jego opiekunów w terminie do
24 godzin od podjęcia decyzji o usunięciu. W takim przypadku nie przysługują prawa jakichkolwiek zwrotu
kosztów za niewykorzystanie świadczenia.
Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez kierownictwo kolonii, a także przez osoby prowadzące
grupy, gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo uczestników.
Regulamin stanowi integralną część karty kwalifikacyjnej uczestnika.

Uwaga: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu (w przypadku
spóźnienia na planowy przyjazd pociągu, przyjazd Uczestnika do ośrodka odbędzie się na odpowiedzialność i koszt
rodziców) oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.

Zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem i zobowiązujemy się go przestrzegać:

……………………………………………….
Podpis uczestnika

……………………………………………….
Podpis rodziców (prawnych opiekunów)

