REGULAMIN OBOZU
_______________________________________________________________________
I. Uczestnik obozu ma prawo:
a) do udziału we wszystkich zajęciach programowych,
b) do wyrażania swoich poglądów oraz zwracania się z problemami do wychowawcy,
c) do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
II. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a) przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,
b) zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkolna),
c) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez
instruktora, wychowawcę lub lekarza,
d) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
e) punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach,
f) nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców,
g) dbać o czystość, porządek, higienę osobistą oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
h) mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób,
i) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa,
j) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
k) uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone
przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie,
l) przestrzegania ciszy nocnej ustalonej przez organizatora.
III. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony z braku staranności uczestnika
obozu.
IV. Na obozie rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do depozytu wychowawcom.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy nie oddanych do depozytu.
V. Maksymalną kwotą kieszonkowego, jakie uczestnik może zabrać ze sobą, to 50 zł. Zawodnicy mogą te
pieniądze mieć przy sobie, ale bez zgody opiekunów, nie mogą dokonywać zakupów.
VI. Na obozie obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu i
wychowawców.
VII. W depozyt zostaną przekazane wszystkie słodycze i przekąski. Dzieci będą otrzymywać je od opiekunów, po
posiłku.
VIII. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych. W szczególnych przypadkach możliwy jest
kontakt z trenerami - przez cały czas trwania obozu.
Kadra Szkoleniowa KS Koziołek Poznań

