
 

 

                                    REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU  
 

Nadrzędnym celem organizatora 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. 

 

 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach  

    organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów obozu i bazy  

    oraz do poleceń kierownika, wychowawców, instruktorów i pilotów/ przewodników. 

2. Podczas trwania imprezy, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity  

    zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).   

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów  

    obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu ( m.in. przepisy  

    przeciwpożarowe, poruszania się po drogach, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska ), z którymi  

    zostaną zapoznani po rozpoczęciu imprezy. 

4. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu obozu oraz miejsca  

    prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi  

    obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie . 

5. 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. 

6. 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.  

7. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego korzystania z kąpieliska i sprzętu  pływającego    

    bez zgody wychowawcy i obecności ratownika. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu  

   rekreacyjno – sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu 

   i utrzymania porządku na terenie obozu. 

9. W przypadku naruszenia  postanowień regulaminu uczestnik zostanie ukarany upomnieniem,  

naganą wobec całej grupy, powiadomieniem rodziców lub szkoły, a w drastycznych przypadkach 

(zwłaszcza naruszenie pkt.2 i 7) wydalony zostanie  dyscyplinarnie z terenu placówki. W razie 

zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do  odebrania   

uczestnika obozu, w ciągu 24 godzin, na własny koszt i we własnym zakresie lub zostaną 

obciążeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. 

 

Uwaga: Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną. Rodzice 

zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do 

odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki. 

 
 

zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem i zobowiązujemy się go przestrzegać: 

 

 

 

 

…………………………………………………………….............                          ..............................................  

 podpisy rodziców (opiekunów )                                                       Uczestnika 

 

 

 

 

 


