REGULAMIN OBOZU DLA DZIECI
OBOWIĄZUJĄCE ZASADY
1.
2.

Słuchamy poleceń wychowawcy/instruktora.
Bierzemy czynny udział w zajęciach (opuszczenie zajęć może nastąpić tylko po uprzednim
wyrażeniu na to zgody przez instruktora lub wychowawcy).
3. Punktualnie stawiamy się na zbiórkach, posiłkach i zajęciach.
4. Odnosimy się z życzliwością i szacunkiem do innych uczestników oraz wychowawców czy
pracowników hotelu.
5. Szanujemy sprzęt, urządzenia i sale z których korzystamy.
6. Dbamy o higienę i porządek w pokojach oraz na terenie obozu.
7. Dbamy o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników obozu.
8. Przestrzegamy ciszy nocnej.
9. Przestrzegamy regulaminów BHP, PPOŻ, poruszania się po drogach.
10. Przestrzegamy REGULAMINU HIGIENY na obozie w związku z zagrożeniem COVID-19.
11. Przestrzegamy dystansu społecznego w związku z zagrożeniem COVID-19.

OBOWIĄZUJĄCE ZAKAZY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posiadania, spożywania alkoholu, palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych oraz zażywania
środków odurzających.
Nagrywania, filmowania i robienia zdjęć kadrze oraz pozostałym uczestnikom obozu bez ich zgody.
Używania wulgaryzmów w mowie i piśmie oraz przemocy fizycznej i psychicznej.
Opuszczania obiektu bez pozwolenia wychowawcy.
Używania telefonów/elektroniki poza wyznaczonym czasem.
Korzystania ze sprzętu, boisk i kąpieliska bez wiedzy instruktora/wychowawcy.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uczestniczenia we wszystkich organizowanych w trakcie trwania obozu zajęciach.
Korzystania za zgodą i pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu
organizatora lub w przypadku innego sprzętu za wiedzą i zgodą instruktora/opiekuna.
Zgłaszania kadrze obozu uwag o programie oraz organizacji zajęć.
Uzyskania w każdej chwili pomocy ze strony kadry obozu.
Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
Kontaktowania się z rodzicami oraz innymi osobami w wyznaczonym do tego czasie.
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Uwaga!
1. Za szkody spowodowane przez Uczestnika obozu odpowiadają finansowo jego Rodzice lub
Opiekunowie Prawni
2.

W przypadku zachowania Uczestnika niezgodne z Regulaminem, Kierownik może podjąć decyzję o
wydaleniu Uczestnika z obozu. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do odebrania na
koszt własny Uczestnika z obozu bez nieuzasadnionej zwłoki.

3.

Na obozie obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz elektroniki.
Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów codziennie podczas ciszy poobiedniej. Po tym
czasie telefony zostają zdeponowane u wychowawcy.
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