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REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU
Uczestnik
ma
obowiązek
przestrzegania
wszystkich
regulaminów
obozowych
tj. poruszania się po drodze, transportu autokarem, zasad przeciwpożarowych.
Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych organizowanych przez kadrę
obozu.
Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 - 7.00, z wyjątkiem zajęć planowych organizowanych przez
kadrę obozową w godzinach ciszy nocnej.
Samowolne wychodzenie poza teren obozu jest zabronione, z wyjątkiem wcześniejszego uzgodnienia
tego faktu z kadrą obozu.
Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do ustaleń obozowych , a przede wszystkim do
regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do
dezynfekcji. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa
i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie obozowe, a w przypadku zaistniałych szkód (spowodowanych
umyślnie) odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie.
Uczestnikowi zabrania się narażać zdrowie i życie własne oraz innych uczestników obozu
i kadry. Zabronione jest chodzenie po drzewach, domkach czy innych niebezpiecznych miejscach
oraz oddalanie się od grupy podczas wycieczek.
Zabrania się opuszczania ośrodka po ciszy nocnej oraz przebywania w pokojach innych uczestników
obozu po ciszy nocnej.
Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, rzeczy
wartościowe, rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w środkach transportu.
Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, wydalenie z obozu.
W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu kierownik obozu ma prawo do ukarania uczestnika,
włącznie z wydaleniem z obozu z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie rodziców (opiekunów)
oraz naliczeniem kosztów związanych z wydaleniem uczestnika.

REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY
Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiedzialny jest kierownik, kadra instruktorska oraz wszyscy
uczestnicy obozu. Każdy uczestnik powinien znać przyczyny powstawania pożarów, zasady
zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy
pożar lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, powinien natychmiast zawiadomić o tym
instruktora.
Kierownik obozu zobowiązany jest do ustalenia sygnałów i sieci alarmowej, sposobu zawiadamiania
Straży Pożarnej oraz drogi i sposobu ewakuacji w wypadku zaistnienia pożaru. Powyższe należy
podać do wiadomości wszystkich uczestników obozu.
W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój i natychmiast przystąpić
do gaszenia pożaru za pomocą posiadanego sprzętu oraz bezzwłocznie zawiadomić Straż Pożarną.
Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i
ściśle z nim współpracować. Po ukończeniu akcji sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia i środki
gaśnicze należy bezzwłocznie przygotować do następnego użycia.
Ustalenia porządkowe. Na obozie zabrania się:
Rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych, stosów
drewna. Chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy
naftowe) w namiotach i innych pomieszczeniach.
Zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp.
Używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych.
Przenoszenia i przechowywania materiałów łatwopalnych i żrących.
Instalowania urządzeń elektrycznych bez udziału upoważnionego fachowca.
Dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione.
Rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry.
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REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKARAMI
Za przejazd autokarem uczestników odpowiedzialny jest instruktor (konwojujący) wyznaczony
przez kierownika obozu. Przed wyjazdem należy sprawdzić ilość uczestników. Wejście do autokaru
odbywa się po zapakowaniu swojego bagażu. Pierwszy wsiada instruktor, który kieruje uczestników
na odpowiednie miejsca. Do autokaru nie mogą wchodzić rodzice odprowadzający dzieci na zbiórkę.
Uczestnicy wsiadają pojedynczo, bez przepychania się. Ostatni wsiada opiekun zamykający grupę. W
czasie podróży zabrania się kategorycznie: wychylania przez okno; wychylania się z pojazdu i
opierania się o drzwi podczas jazdy; wyrzucania przez okno śmieci; stania na stopniach podczas
jazdy; rozmowy z kierowcą; zaśmiecania autokaru.
Po opuszczeniu autokaru uczestnicy mają obowiązek stawić się na zbiórce w celu sprawdzenia stanu
osobowego.
REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH
W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego,
wyznaczonego przez kierownika obozu.
Uczestnicy idą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie
grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo
marszu
pozostałym,
kolumnę
zamykają
najstarsi
uczestnicy
wycieczki
i
jeden
z instruktorów.
Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, zajmując nie więcej niż
połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo w przypadku, gdy nie ma
chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi jeden za
drugim lub przy małym ruchu parami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy
poruszające się po drodze lub szosie.
Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach,
za i przed wzniesieniami, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom.
W miastach należy poruszać się po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych.
Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami.
Zabrania się odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego. Podczas wycieczki lub rajdu jeden
opiekun powinien przypadać na:10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska);
15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

Podpis uczestnika obozu

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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