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Zał. 2 do Umowy
REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu. Winien stosować się do poleceń kierownika oraz
wychowawców a także nauczycieli prowadzących warsztaty z matematyki oraz personelu hotelowego.
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni aktualny dokument tożsamości – dowód osobisty, paszport.
3. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, punktualnie stawiać się na
zajęciach i aktywnie brać w nich udział.
4. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez uczestników
podczas pobytu i w środkach transportu.
5. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu kąpieli w basenie, aquaparku.
6. Uczestnik zobowiązany jest informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
7. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz zakupu, posiadania i picia alkoholu, palenia papierosów oraz
zażywania narkotyków, środków odurzających.
8. W przypadku spożywania alkoholu, przebywania po jego wpływem, palenia papierosów, zażywania narkotyków i
innych środków odurzających lub naruszenia reguł obozu, niestosowania się do poleceń wychowawców uczestnik
zostanie wydalony z placówki na koszt własny (rodziców lub opiekunów prawnych).
9. Uczestnik (jego rodzice lub opiekunowie prawni) ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
niego podczas trwania podróży lub pobytu na obozie.
10. Uczestnik powinien być wyposażony w: ubrania, dres, kurtkę, sweter, nakrycie głowy, piżamę, bieliznę osobistą, strój
kąpielowy, przybory toaletowe, 2 pary butów.
11. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu obozu. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób
zorganizowany, pod opieka wychowawcy.
12. Uczestnicy obozu zobligowani są do przestrzegania porządku dnia. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego
otoczenia.
13. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników obozu.
14. Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. Zakazuje się samowolnego rozpalania
ognisk. W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić
wychowawcę i/lub kierownika.
15. Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania się
używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą.
16. W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy obozu opuszczają teren pod opieką wychowawców (bez ekwipunku).
17. Uczestnicy obozu w trakcie wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy. W czasie
marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno przekraczać tylko w
miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na jezdnię,
popychania oraz innego lekkomyślnego postępowania.
18. Uczestnicy obozu mogą bezpłatnie korzystać z sieci internetowej Wi-Fi oraz w wyznaczonych godzinach mogą
korzystać z pływalni, siłowni, sali do ćwiczeń (np. bieżnia, rower).
19. W hotelu w godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna. Uczestnicy obozu są zobowiązani do jej przestrzegania
i nie przebywania w tym czasie w innych pokojach hotelowych.
20. Zabrania się wychylania z okien i balkonów hotelowych
21. Uczestnicy obozu mogą korzystać na własny koszt z telefonów znajdujących się w pokojach hotelowych

JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE WARUNKI UCZESTNICTWA SĄ MI ZNANE.
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podpis uczestnika

................................................................
podpis rodziców lub opiekunów

