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REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU KLUBU SPORTOWEGO 

 
 

A. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

 przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń Wychowawców i 
Trenerów, 

 uczestniczyć w zajęciach programowych, o ile nie został z nich zwolniony, 

 do punktualnego stawiennictwa na zajęciach, zbiórkach i posiłkach 

 dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu, 

 zwracania się z należytym szacunkiem do innych współobozowiczów, Wychowawców, Tre-
nerów oraz osób trzecich znajdujących się w otoczeniu obozu, 

 przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, m.in. dot. kąpieli w basenie, ruchu drogowe-
go, przepisów przeciwpożarowych, 

 informować kadrę obozu o każdej sytuacji wymagającej tego. 
B. Zabrania się w trakcie trwania obozu oraz w trakcie transportu posiadania i spożywania alkoholu, 

napojów energetyzujących, tytoniu, narkotyków, środków odurzających i psychoaktywnych, stoso-
wania e-papierosów lub urządzeń do palenia np. marihuany oraz wszelkich substancji zakazanych 
przez system prawny RP,  

C. Zabrania się przebywania w pokojach innych obozowiczów, w szczególności w formule koedukacyj-
nej po nastaniu ciszy nocnej, czyli po 22:00 do godziny 7:30, 

D. Zabrania się oddalać się samowolnie od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody Wycho-
wawczyni, 

E. Zabrania się zakłócania spokoju innym uczestnikom obozu oraz mieszkańcom ośrodka  wypoczynku, 

F. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzo-
ne przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie. 

G. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu w szczególności wymienionych w katalogu otwar-
tym w puncie B uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników i tym samym relegowany z obo-
zu po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców / opiekunów na koszt własny. W takim przypadku 
osoba odpowiedzialna za odbiór Uczestnika odbierze go w ciągu 24 godz.  

H. Na obozie ze względu na jego specyfikę rzeczy wartościowe w tym pieniądze należy przekazywać do 
depozytu Wychowawczyniom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenia 
rzeczy nieoddanych do depozytu. 

I. Wszelkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu. 
 
 
Potwierdzam zapoznanie się ze wszelkimi informacjami zawartymi w karcie kwalifikacyjnej, programie 
obozu i treści regulaminu, które przyjmuję do wiadomości i akceptuję. 
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