REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU MŁODZIEŻOWEGO, NIEDZICA, 19-28.07.2019 r.
Uczestnik Obozu zobowiązany jest:
a) stosować się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa, niniejszego Regulaminu, harmonogramu dnia oraz
regulaminu ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców/kierownictwa;
b) uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz punktualnie się na nich stawiać;
c) zachowywać ciszę nocną w godzinach: 23.00 do godz. 08.00;
a) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną lub paszport (osoby z zagranicy);
b) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie;
c) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców, personelu i innych osób;
d) informować kadrę Obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu a także o zauważonych usterkach, itp.;
e) dbać o higienę i schludny wygląd.
2. Uczestnikom Obozu bezwzględnie zabrania się:
a) posiadania oraz picia alkoholu, posiadania oraz palenia tytoniu (w tym także e-papierosów), posiadania oraz
zażywania środków odurzających;
b) posiadania i korzystania z telefonów komórkowych (smartfonów), laptopów, tabletów, gier typu PSP i innych
urządzeń multimedialnych. W/w sprzęt będzie złożony w depozycie u wychowawcy/kierownika na cały czas
trwania Obozu. Telefony wydawane będą jedynie na czas wycieczek. W razie pilnej potrzeby kontaktu z
dzieckiem dostępny będzie przez całą dobę telefon Kierownika Obozu – Radosława Kulik: +48 694 021 Telefon
będzie także dostępny dla każdego uczestnika, chcącego skontaktować się z rodzicami.
c) posiadania i używania przyborów do rozniecania ognia, przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów
pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników;
d) używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych;
e) przywłaszczania cudzych rzeczy;
f) przebywania w pokojach płci przeciwnej;
g) samowolnej zamiany pokoi i wychodzenia z pokoi w czasie ciszy nocnej;
h) zamykania się na klucz w pokojach;
i) niszczenia ośrodka oraz sprzętów stanowiących jego wyposażenie;
j) używania instrumentów muzycznych bez zgody właścicieli;
k) samowolnego oddalania się od grupy w czasie wycieczek i zbaczania ze szlaku oraz wychodzenia poza teren ośrodka
bez wiedzy i zgody wychowawcy;
l) wychylania się przez otwarte okna w ośrodku oraz w środkach lokomocji, wyrzucania przez nie czegokolwiek,
wychodzenia przez okna i siadania na parapetach;
m) wynoszenia pożywienia, naczyń i sztućców poza obręb stołówki;
n) żucia gumy w trakcie spotkań na świetlicy;
o) urządzania tzw. „zielonej nocy”.
3. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody wychowawcy/kierownika.
4. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas
pobytu na Obozie.
5. Organizator oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych
i wartościowych przez Uczestników.
6. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do
zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, udzielenie nagany,
powiadomienie rodziców, powiadomienie Zboru bądź dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników Obozu.
7. Organizator ma prawo do dyscyplinarnego skreślenia z listy uczestników Obozu w przypadku:
a) rażącego lub uporczywego naruszania przepisów i regulaminów obowiązujących na Obozie,
b) niemoralnego zachowania uczestnika,
c) stwierdzenia innych zachowań, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i/lub innych uczestników Obozu.
Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników Obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu.
W takim wypadku rodzic lub opiekun powinien odebrać Uczestnika najpóźniej w następnym dniu od otrzymania zawiadomienia
(dotyczy osób niepełnoletnich). Osoby pełnoletnie zobowiązane są opuścić Obóz niezwłocznie.
1.

Oświadczenie rodzica/opiekuna:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Obozu, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść. Jednocześnie zobowiązuję się
do pokrycia kosztów mienia zniszczonego/uszkodzonego przez moje dziecko a w przypadku dyscyplinarnego skreślenia dziecka z listy
uczestników Obozu - do pokrycia kosztów jego odbioru.
.…………………………………………………………………….…………………………
…………
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka /imię i
nazwisko/
Oświadczenie Uczestnika Obozu:
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Obozu, przyjmuję go do wiadomości i akceptuję jego treść.
.…………………………………………………………………….………………
……………………
czytelny podpis Uczestnika Obozu /imię i nazwisko/
Osoby niepełnoletnie: (*niepotrzebne skreślić)
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na publikację zdjęć z Obozu z wizerunkiem mojego dziecka (podopiecznego) jako pamiątki
z Obozu oraz w materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora wypoczynku.
.……………………………………………………………..……….…………………………
…………
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka /imię i
nazwisko/

