
REGULAMIN OBOZU  

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom obozu jak najlepszego wypoczynku w 

odpowiednich warunkach. Proszę jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z 

przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. 

Zgłoszenie uczestnictwa w obozie wiąże się z akceptacją treści niniejszego Regulaminu oraz 

ze zobowiązaniem do jego stosowania. 

I. Uczestnik obozu ma prawo do: 

a. Pełnego skorzystania z programu obozu w ramach aktualnie obowiązującego 

reżimu sanitarnego 

b. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się 

w Ośrodku, ale wyłącznie za wiedza i zgodą wychowawców oraz przy 

zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. 

c. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu 

d. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka. W 

kwestiach spornych i konfliktowych należy zwracać się do kadry obozu 

e. Poszanowania swoich poglądów i przekonań 

f. Kontaktowania się z rodzicami według ustalonych wcześniej zasad 

 

II. Uczestnik obozu zobowiązany jest do: 

a. Przestrzegania regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym 

się obóz odbywa ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących zasad 

sanitarnych. W tym: instrukcji dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania 

maseczki i prawidłowego zdejmowania rękawiczek. 

b. Stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu 

c. Punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć 

d. Dbać o czystość i porządek w zajmowanych pomieszczeniach oraz o 

powierzony sprzęt 

e. Odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób 

f. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa – zwłaszcza dotyczących kąpieli 

w basenie/zalewie i ruchu drogowego 

g. Informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie, złym 

samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających 

udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń 

h. Dbać o higienę osobistą i schludny wygląd 

i. Zgłaszać wychowawcy wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie 

zagrażające życiu i zdrowiu 

 



 

III. Postanowienia ogólne 

a. Podczas trwania obozu obowiązuje absolutny zakaz posiadania oraz picia 

alkoholu, posiadania oraz palenia tytoniu, posiadania oraz zażywania środków 

odurzających 

b. Uczestnik nie może bez zgody i wiedzy wychowawcy oddalać się z terenu 

zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć 

c. Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników obozu z 

rodzicami/opiekunami to czas ciszy poobiedniej. Każde dziecko ma prawo 

skorzystać z telefonów służbowych kadry. 

d. W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach ważnych mogą 

kontaktować się z kierownictwem i kadrą obozu. 

e. Uczestnicy nie mający wprawy w dysponowaniu pieniędzmi zostawiają je u 

swojego wychowawcy w podpisanej kopercie. Pieniądze będą wydawane 

dzieciom zgodnie z życzeniem rodziców/opiekunów w wyznaczonych porach 

dnia 

f. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody 

wyrządzone przez uczestnika podczas trwania obozu 

g. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia w nich 

udziału należy każdorazowo zgłaszać wychowawcy przed rozpoczęciem zajęć 

h. Odwiedziny osób trzecich nie są możliwe.  

IV. W przypadku naruszenia regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo 

dostosowania środków dyscyplinujących takich jak upomnienie, nagana, rozmowa 

ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców/opiekunów. W przypadku gdy środki te 

okażą się niewystarczające uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników obozu 

i za wcześniejszym powiadomieniem rodziców/opiekunów wydalony na koszt 

własny/rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną 

część pobytu. W takim wypadku rodzic/opiekun zobowiązuje się do odebrania 

uczestnika w ciągu 48 godzin. 

V. W razie wystąpienia objawów chorobowych i zaleceń pielęgniarki/ lekarza, Rodzic 

zobowiązany jest do odebrania dziecka z  miejsca wypoczynku w ciągu 12 godzin.  

 


