Projekt: „Harcerstwo: Skauting+Niepodległość – Śladami Andrzeja i Olgi Małkowskich
Współfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Regulamin obozu
„AKADEMIA PRZYGODY 2018”
1.

Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia dziecka na miejsce zbiórki.

2.

Rodzice muszą wyposażyć swoje dzieci w niezbędny ekwipunek, tj. ubrania odpowiednie do panującej aury (pelerynę /
kurtkę przeciw deszczową), kremy ochronne, ręczniki, środki higieniczne itp.

3.

Uczestnicy obozu zobowiązani są zabrać ze sobą dokument tożsamości, tj. aktualną legitymację szkolną, kartę chip

4.

Kierownik i wychowawcy nie

ponoszą odpowiedzialności za telefony, aparaty, sprzęt RTV i inne rzeczy

wartościowe uczestników obozu.
5.

Uczestnikom obozu nie wolno samowolnie oddalać się z terenu obozu i podczas zajęć od grupy.

6.

Obozowicz zobowiązuje się do stosowania do wewnętrzych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekónów oraz do
stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu.

7.

Uczestnik obozu ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników obozu i placówki.
W przypadku uszkodzenia/zniszczenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy.

8.

Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zorganizowanych zajęciach będących w planie dnia. W
przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy.

9.

Każdy obozowicz ma obowiązek szanować kolegów, wychowawców, innych osób starszych, samego siebie i przyrodę, a
także przestrzegać zasady bezpieczeństwa.

10. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i napoi energetycznych, palenia papierosów oraz zażywania
narkotyków.
11.

Obozowicz nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek oraz nie używa niecenzuralnych słów.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:
1. Upomnienie przez opiekuna / kierownika.
2. Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych.
3. Nagana kierownika.
4. Powiadomienie rodziców(opiekunów) i szkoły o zachowaniu.
5. Wydalenie z obozu na koszt rodziców (opiekunów) uczestnika, zwrot kosztów przez rodziców / opiekunów
poniesionych przez organizatorów obozu

OŚWIADCZENIE:
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z regulaminem kolonii i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania.

____________________
podpis rodziców

_____________________
podpis uczestnika

