
Regulamin obozu 

I. Ogólne
1. Kadrę obozową stanowią:
a) kierownik obozu
b) wychowawcy i instruktorzy
2. uczestnikami kolonii / obozu są wszystkie osoby zapisane na listę uczestników w danym terminie, które
stawiły się na miejsce realizacji obozu.
3. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i drogą ewakuacyjną oraz
złożenia pod nimi własnoręcznego podpisu.

II. Uczestnik obozu ma prawo:
1. do udziału we wszystkich zajęciach programowych realizowanych podczas obozu z pełnym    zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu,
2. wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy i kierownika obozu,
3. do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców i kierownika obozu,
4. oddać do depozytu kierownika wypoczynku i wychowawców pieniądze /w tym celu przekazuje je w sposób
omówiony z opiekunami prawnymi uczestników 

III. Uczestnik obozu ma obowiązek:
1. przestrzegać regulaminu obozu oraz ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców i innych osób
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników zimowiska
2. posiadać  ważną legitymację szkolną,
3.  uczestnictwa  we  wszystkich  zajęciach  programowych  o  ile  nie  został  zwolniony  z  tych  zajęć  przez
wychowawcę lub lekarza,
4. punktualnie stawiać się na zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć,
5. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wypoczynku
Każdy, komu został wydany sprzęt sportowy bądź inny jest za niego odpowiedzialny od momentu wydania do
momentu zdania.
a) wydania i zdania sprzętu dokonuje wyłącznie kadra obozowa.
b) osoba, której został wydany sprzęt odpowiada finansowo za jego zgubienie lub zniszczenie
- do wartości nowego sprzętu tego samego rodzaju
- albo do pokrywa jego naprawę
6. z  szacunkiem odnosić się innych osób przebywających na obozie , wychowawców i obsługi ośrodka,
7. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli, ruchu drogowego, pobytu w górach,
8. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,

IV.  Organizator  obozu  nie  odpowiada  za  bagaż  skradziony,  cenne  przedmioty,  sprzęt
elektroniczny i  telefoniczny / w tym pieniądze/ zgubiony lub zniszczony z braku staranności
uczestnika.

V. Inne zapisy regulaminowe:
1. na obozie obowiązuje  bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i
palenia tytoniu / w tym e-papierosów / oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających różnego
typu,  w  przypadku  złamania  tego  zakazu  organizator  bezwzględnie  powiadamia  rodziców  /  opiekunów
uczestnika i stosowne władze / policja /
2. Kierownik obozu może podjąć decyzję o ograniczeniu korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć
i podczas ciszy nocnej (tzn. telefony będą przechowywane przez kadrę obozową, wydawane uczestnikom w
określonych godzinach). Przez całą dobę istnieje możliwość kontaktu z uczestnikami obozu poprzez telefon
do kierownika obozu.
3. uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody
wychowawcy,

4.  W  przypadku  poważnego naruszenia  regulaminu  obozu  uczestnik  może  zostać  skreślony  z  listy
uczestników, a rodzic / opiekun prawny ma obowiązek w ciągu 48 godzin odebrać dziecko z zimowiska na
własny koszt.

Rodzic/ prawny opiekun  uczestnika zimowiska ma obowiązek zapoznać się z powyższym
Regulaminem 


