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REGULAMIN OBOZU ZIMA

Poniższy  regulamin  obowiązuje  każego  uczestnika  należącego  do  Klubu  Aktywnego  Dziecka,  który

prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Całe Życie. Członkostwo w Klubie jest bezpłatne.  Każdy uczestnik

obozu  zobowiązuje  się  przestrzegać  warunków  niniejszego  regulaminu,  a  zgłoszenie  uczestnictwa  jest

równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodzica/opiekuna.

Poniżej przedstawiamy warunki regulaminu:

1. Regulamin obowiązuje każdego uczestnika.

2. Uczestnik wyjeżdżając na obóz powinien być wyposażony w:

a) Ubrania:  kurtkę  zimową,  dwie  pary  butów  zimowych,  bieliznę  na  każdy  dzień,  bieliznę  terminczną,

spodnie narciarskie, obowiązkowo dres, nakrycie głowy, czapkę, rękawiczki oraz szalik, strój kąpielowy,

ręcznik i klapki na basen

b) Kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i szczoteczka do zębów, mydło, szampon, duży ręcznik pod

prysznic, ręcznik mały do mycia rąk, grzebień lub szczotkę, chusteczki higieniczne

c) Dokumenty: dowód osobisty lub paszport oraz legitymację szkolną lub kartę polaka

d) Przedmioty: latarkę, sprzęt narciarski (narty, buty, kijki, kask, google, rękawiczki)

e) Lekarstwa, które stale przyjmuje (należy przekazać w dniu wyjazdu kierwonikowi wraz z przyklejoną do

opakowania kartką zawierającą imię i  nazwisko uczestnika oraz dokładny sposób dawkowania leku.

Kadra obozu podaje leki wyłącznie na podstawie dostarczonego zlecenia lekarskiego zawierającego

informacje: na jaką chorobę dziecko choruje, jakie leki zażywa (nazwa leku i  sposób jego dawkowania,

ew. okres leczenia) oraz pisemnego upoważnienia jej przez rodziców do podawania dziecku zleconych

leków

3. Podczas pobytu na obozie uczestnk ma możliwość:

a) Korzystania z programu obozu

b) Korzystania  ze  wszystkich  urządzeń  rekreacyjno  –  sportowych  znajdujących  się  na/poza  terenem

ośrodka, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą kadry obozu

c) Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu

d) Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu

e) Poszanowania swoich poglądów i przekonań

f) Kontaktowania się z rodzicami/opiekunami

g) Przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu i za zgodą rodziców/opiekunów)

4. Podczas pobytu na obozie uczestnika obowiązuje:

a) Uczestnictwo w zajęciach  i  stosowanie  się  do  poleceń  kadry  obozu,  a niemożność  wzięcia  udziału

należy każdorazowo zgłosić u wychowawcy grupy przed rozpoczęciem zajęć

b) Punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia i posiłki

c) Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników

d) Kultura osobista. Odnosimy się z szacunkiem do kolegów, kadry obozowej i innych osób przebywających

na terenie obozu

e) Podczas ciszy nocnej przebywanie we własnym pokoju

f) Przebywanie  w  innych  pokojach  podczas  wypoczynku  między  zajęciami  jest  możliwe  wyłącznie  za
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zgodą wszystkich jego mieszkańców

g) Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej

h) Przestrzeganie czystości na terenie ośrodka

i) Bezwzględne przestrzeganie regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu i urządzeń.

5. Podczas pobytu na obozie uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów (również elektronicznych) oraz

posiadania i zażywania narkotyków oraz środków odurzających

b) Przywożenia na obóz i korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich jak laptopy,

tablety, psp, konsole i inne gry elektroniczne

c) Filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników  oraz kadry podczas obozu bez ich zgody

d) Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej

e) Opuszczania obozu bez wiedzy i zgody kadry obozu

f) Posiadania  włączonego  telefonu  komórkowego  lub  innego  sprzętu  elektronicznego

poza wyznaczonym do komunikacji miejscem i czasem. Na terenie ośrodka obowiązują ograniczenia

w korzystaniu z w/w sprzętu. Uczestnik może korzystać ze sprzętu w godzinach 07:45 – 09:45, 13:30 –

14:45,  19:00  –  19:45.  Poza  tym  czasem  uczestnik  ma  obowiązek  zabezpieczyć  sprzęt  w  swoim

pokoju/domku. Jeśli  uczestnik bez zgody kadry obozowej będzie korzystał z w/w sprzętu w innych

godzinach niż wskazano w regulaminie to urządznia zostaną zdeponowane w pokoju/domku kadry

i będą wydawane na określony czas

6. Organizator/kadra  obozu  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  cenne  i  wartościowe  przedmioty

i urządzenia oraz  nie  powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez  uczestnika,  a także,

za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika

7. Rodzice/opiekunowie  uczestnika  ponoszą  materialną  (finansową)  odpowiedzialność  za szkody  przez

niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie

8. W przypadku przedterminowego dobrowolnego odebrania przez rodzica/opiekuna uczestnika z obozu

nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystaną część pobytu

9. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu organizator zastrzega sobie prawo stosowania

środków  dyscyplinujących,  takich  jak:  upomnienie,  odsunięcie  od  zajęć  (czasowe),  nagana  ustna

indywidualna lub grupowa na apelu,  rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem  rodzica/opiekuna.

W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa

innych  uczestników obozu,  uczestnik  może zostać  skreślony  z  listy  uczestników,  a  po  wcześniejszym

zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodzica/opiekuna - bez prawa do zwrotu

należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika

(rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godz)

_____________________________________ _____________________________________________
(podpis uczestnika) (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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