
 

 

BIURO AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 

 

 

 

REGULAMIN OBOZU 
 

1. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka gdzie 

organizowany jest wypoczynek oraz planu dnia, innych regulaminów szczegółowych (regulaminu 

ppoż., regulaminu kąpieli w morzu, basenie, itp.) oraz do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii. 
 

2. Wszyscy uczestnicy obozu podzieleni są na grupy. Każdą grupą zajmują się wyznaczeni 

instruktorzy - wychowawcy, którzy są bezpośrednimi opiekunami uczestników obozu. 

 
3. Cisza nocna podczas wyjazdu obowiązuje od 22:00 do 08:00. 

 

4. Bezwzględnie zakazane jest: 

 

 Samowolnie opuszczać terenu ośrodka oraz odłączać się od grupy. 

 Zakłócać ciszy nocnej w godz. 22:00-8:00. 

 Używać brzydkich wyrazów. 

 Posiadać przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników. 

 Spożywać alkoholu, tytoniu oraz narkotyków. 

 Niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

5. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

 Brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych zajęć 

przez wychowawcę lub lekarza. 

 Dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. O złym samopoczuciu informujemy opiekunów. 

Leki bierzemy wyłącznie za wiedzą i zgodą kadry. Wszystkich obowiązuje strój odpowiedni 
do warunków pogodowych.  

 Punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. 

 Punktualnie stawiać się na posiłki i racjonalnie się odżywiać.  

 Dbać o czystość w swoim pokoju. Porządek w pokojach oceniany jest podczas codziennej 

kontroli czystości.  

 Stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu oraz wewnętrznego regulaminu 

zajęć. 

 Szanowania własnej i cudzej własności. Za wyrządzone szkody odpowiadają rodzice. 

 Każdy uczestnik obozu ma obowiązek dbania o sprzęt sportowy. 

 Zachowywać się zgodnie z zasadami dobrego wychowania i koleżeńskiej postawy. 

 Przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w przypadku sytuacji zagrożenia, poinformować o tym 

wychowawcę lub kierownika. 

 

6. Każdy uczestnik ma prawo: 

 Brać udział we wszystkich zajęciach programowych. 

 Wyrażać swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy, 

kierownika, instruktora. 

 Do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. 



 

7. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

 Upomnienie przez wychowawcę/kierownika. 

 Powiadomienie  rodziców (opiekunów). 

 Odebranie przez rodziców uczestnika obozu na własny koszt. 

 
8. W przypadku odbioru dziecka z obozu przez rodziców w wyniku złamania regulaminu lub z 

przyczyn zdrowotnych, organizator nie zwraca kosztów za niewykorzystane dni pobytu. 

9. Rodzice zobowiązują się do punktualnego stawienia się w miejscu zbiórki, podczas wyjazdu i 
odbioru dziecka. 

10.Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez kierownika obozu, a także przez 

wychowawców, gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo grupy. 
 

 

Ja niżej podpisany/a akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na kolonii. 

 
  

Data........................      Podpis rodzica(opiekuna) 

        ..……………………….... 


