Regulamin obozu został opracowany w oparciu o obowiązujące
przepisy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest: dostarczenie odpowiedniej, prawidłowo
wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu oraz podpisanego przez uczestnika obozu
i przez jego rodzica regulaminu obozu, umowy na zorganizowanie wypoczynku oraz
dokonanie wpłaty za obóz.
2. Uczestnictwo w obozie trwa od pierwszego do ostatniego dnia obozu,
3. W przypadkach losowych, kierownik obozu może wyrazić zgodę na późniejszy przyjazd
lub wcześniejszy wyjazd z obozu,
4. Uczestnicy obozu są zobowiązani do przestrzegania rozkładu dnia oraz ciszy nocnej od
godz. 23.00 do 7.00.
5. W przypadku, gdy uczestnik obozu poczuje jakiekolwiek dolegliwości zdrowotne,
każdorazowo zobowiązany jest zgłosić się do kierownika obozu, który następnie kieruje
obozowicza do pielęgniarki, lekarza lub do pogotowia ratunkowego. W sytuacji, która
wymaga natychmiastowej interwencji, a w pobliżu nie ma kierownika obozu, należy zgłosić
się do jednej z niżej wymienionych najwcześniej spotkanych osób:, wychowawca, instruktor.
6. Zabrania się posiadania jakichkolwiek leków przez uczestników obozu. Wyjątek stanowią
leki stałe, o których pisze rodzic w karcie kwalifikacyjnej.
7. Uczestnicy obozu korzystają z wyżywienia zbiorowego z jadłospisem tradycyjnej kuchni
polskiej.
8. Uczestnikom obozu zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek w
czasie trwania obozu.
9. Zabrania się wprowadzania osób obcych na teren obozu. Za zgodą pracownika obozu, na
teren obiektu mogą wejść rodzice uczestnika obozu.
10. Za rzeczy wartościowe, nie oddane do depozytu, kierownictwo obozu nie ponosi
odpowiedzialności.
11. Uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości we wszystkich
miejscach, gdzie przebywają, tj. w budynku, na hali sportowej, na boisku i na terenie wokół
tych budynków. Codziennie przed wyjściem na śniadanie, do obowiązku każdego uczestnika
obozu należy wysprzątanie pokoju.

12. W pokojach mieszkalnych nie wolno przechowywać żadnej żywności, ze względu na
zagrożenie spożycia żywności nieświeżej.
13. Uczestnik obozu zobowiązany jest do poszanowania wyposażenia i sprzętu w miejscach,
w których przebywa. Rodzice uczestnika obozu ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone przez dziecko szkody w czasie trwania obozu.
14. Od uczestnika obozu wymaga się okazywania szacunku kolegom, wychowawcom,
instruktorom oraz innym osobom.
15. WSZELKIE SPRAWY NIEPOKOJACE LUB NIEZADOWALAJĄCE UCZESTNIKA
OBOZU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIC KIEROWNIKOWI OBOZU.
16. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
oraz przeciwpożarowych. Zabrania się m. in. siadania na oknach, przechylania się przez okno,
wychodzenia przez okno, siadania na barierkach balkonowych, zjeżdżania po poręczach,
naprawy jakiegokolwiek sprzętu elektrycznego, posiadania ostrych narzędzi, biegania w
obiekcie, a szczególnie w okolicach ciągów komunikacyjnych.
17. NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMODZIELNYCH WYJŚĆ OBOZOWICZÓW POZA TEREN
OSRODKA. UCZESTNIK OBOZU MA OBOWIAZEK PRZEBYWAC POD NADZOREM
WYCHOWAWCY.
18. Uczestnik obozu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom
kierownika obozu, wychowawców, instruktorów i innych pracowników pedagogicznych i
medycznych.
19. W przypadku naruszenia regulaminu obozu kierownik obozu może zastosować
następujące kary: - powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu się uczestnika
obozu,- powiadomienie szkoły o niewłaściwym zachowaniu ucznia, - usuniecie z obozu.
W przypadku usunięcia ucznia z obozu za nieprzestrzeganie regulaminu obozu, nie
przysługuje zwrot poniesionych za obóz kosztów.
20. Konieczna jest zgoda rodziców na piśmie wtedy, gdy dziecko odbiera osoba inna niż
rodzic. Wówczas należy wskazać imię i nazwisko osoby, której rodzice zezwalają odebrać
dziecko.
21. Kierownictwo obozu nie bierze odpowiedzialności za narażanie się uczestnika obozu na
niebezpieczeństwo w wyniku nie przestrzegania regulaminu.

………………………………………………………
(podpis Rodziców)

