
REGULAMIN

Obozu Jeździecko-Sportowego w Gutowie

1. Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

- wykonywania poleceń kadry obozowej

- koleżeńskiego stosunku względem innych uczestników obozu

- prawdomówności

- zachowania kultury osobistej

- przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia papierosów, spożywania alkoholu czy 
stosowania jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych. 

- przestrzegania ciszy nocnej.

3. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach programowych o ile 
nie został z nich zwolniony przez wychowawcę lub kierownika.

4.  Uczestnik  zobowiązany  jest  do  punktualnego  stawiania  się  na  posiłki  i  wszystkie  
zajęcia  oraz aktywnego w nich uczestnictwa.

5. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w swoim pokoju oraz 
szanowania powierzonego mienia w miejscu zamieszkania i poza jego terenem.

6.  Uczestnik  ponosi  odpowiedzialność  materialną  za  mienie  które  zniszczył.  Jeżeli  
uczestnik  jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/prawni 
opiekunowie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony sprzęt elektroniczny, telefon, 
aparat fotograficzny itp. Pieniądze można zdeponować u wychowawcy.

8. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wewnętrznych regulaminów zajęć 
prowadzonych przez opiekunów/instruktorów.

11. Uczestnikowi obozu zabrania się oddalania się od grupy oraz poza teren obozu bez 
wiedzy wychowawcy.

12. Wszystkie problemy, w tym zdrowotne, należy natychmiast zgłaszać do wychowawcy.

13. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie 
spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, natychmiastowego 
poinformowania o tym wychowawcy.



14. Zabrania się używania telefonów komórkowych podczas ciszy nocnej. Nie przestrzeganie 
tej zasady będzie skutkowało odebraniem przez wychowawcę telefonu na czas ciszy nocnej.

15.  Każdy  uczestnik  zobowiązany  jest  do  posiadania  przy  sobie  legitymacji  szkolnej  
lub  dowodu osobistego.

16.  Każdy uczestnik  zobowiązany  jest  do  zabrania  ze  sobą  ubrania  stosownego  do  pory
roku,  w szczególności obuwia na zmianę na wypadek przemoczenia.

17. W przypadku nagłego zachorowania uczestnika, uniemożliwiającego mu dalszy pobyt na 
obozie, rodzic jest zobowiązany do osobistego odbioru dziecka. Organizator zobowiązany jest
poinformować rodziców o ewentualnym leczeniu ambulatoryjnym, do momentu odebrania 
dziecka przez rodziców, przebywa ono pod opieką wychowawcy obozu. 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE 
KONSEKWENCJE :

1. Upomnienie przez opiekuna.
2. Zakaz udziału w zajęciach programowych..
3. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu.
4.Wydalenie z obozu na koszt uczestnika lub jego rodziców/prawnych opiekunów.
5. Interwencja policji (np. w przypadku pobić, kradzieży, posiadania narkotyków).

Zapoznałem/am się z powyższym regulaminem 

Data ........................ 

Podpis uczestnika ………………………

Podpis  rodzica………………………..


