REGULAMIN OBOZU SPORTOWO-REKREACYJNEGO JASTROWIE 2015
1. Uczestnik obozu ma prawo do:
- pełnego wykorzystania programu obozu
- korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie ośrodka, ale wyłącznie za
wiedzą i zgodą opiekunów i instruktorów
- uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka
- poszanowania swoich poglądów i przekonań
- kontaktowania się ze swoimi rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonych porach (preferowana przerwa
poobiednia)
Uczestnik obozu jest zobowiązany:
- przestrzegać regulaminu obozu, ośrodka, regulaminów dotyczących transportu, kąpieli oraz regulaminów
poszczególnych zajęć
- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących kąpieli i ruchu drogowego
- stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów
- punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
wychowawcę lub lekarza
- dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie pobytu na placówce
- informować wychowawcę lub instruktora o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
- zachowywać się z szacunkiem do kolegów, instruktorów i innych ludzi
- dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu
- stosować zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie
- przestrzegać harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunów, a w szczególności godzin rozpoczęcia zajęć i
posiłków, pory wstawania i ciszy nocnej
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz inne rzeczy
skradzione, zniszczone lub zagubione podczas pobytu na placówce oraz w środkach transportu.
4. Rodzice lub opiekunowie dziecka zobowiązują się wpisać do karty uczestnika obozu wszystkie informacje
dotyczące dziecka, które mogą mieć wpływ na zapewnienie odpowiedniej opieki dziecku podczas pobytu na
placówce wypoczynku.
5. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania
środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy i opuszczać terenu ośrodka bez
zgody wychowawcy. Uczestnikowi nie wolno wchodzić do wody bez zgody wychowawcy.
6. W przypadku naruszenia punktu 5 uczestnik zostanie wydalony z obozu na koszt rodziców, którzy są zobowiązani
do odebrania dziecka w przeciągu 48 godzin.
7. Rodzice / opiekunowie pokryją powstałe z winy uczestnika straty, udowodnione na podstawie sporządzonego w
obiekcie protokołu, podpisanego przez kierownika placówki wypoczynku.
8. Organizator nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane przez uczestnika dni pobytu oraz świadczenia na obozie.
9. Samowolne oddalanie się podczas zajęć oraz opuszczanie terenu zakwaterowania bez zgody opiekuna jest surowo
zabronione.
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