REGULAMIN UCZESTNIKA
OBOZU KRAJOZNAWCZO – WYPOCZYNKOWEGO
OBOWIĄZUJĄCY W DNIACH 19.07 – 29.07.2020r.
DOM WYPOCZYNKOWY „WILLA GUTOWA”
ul. Hrube Wyżne 12, 34-500 Zakopane

1. Uczestnik obozu krajoznawczego jest zobowiązany do:






wypełniania bezwzględnie wszystkich poleceń opiekuna
przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć
przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w miejscu zamieszkania
oraz na terenie całego ośrodka, zwłaszcza w zakresie przestrzegania wymogów
sanitarnych zgodnych z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów wypoczynku dzieci I młodzieży,
służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry w czasie
trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.
przestrzegania godziny ciszy nocnej - po tej godzinie zabronione jest przebywanie
poza swoim pokojem bez zgody opiekuna.

2. Za nieprzestrzeganie 1-go punktu regulaminu lub agresywne zachowania wobec kadry, czy
innych uczestników, uczestnik obozu może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od
zajęć, a w szczególnych przypadkach usunięty z obozu na koszt jego rodziców lub opiekuna.
3. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo
zabronione. Organizator obozu w przypadku podejrzenia o użycie przez uczestnika (albo
przebywanie pod wpływem) środków odurzających lub w przypadku stwierdzenia
obecności tych środków na terenie pensjonatu zawiadamia Policję, przekazując jej
prowadzenie sprawy. O tym fakcie kierownik obozu niezwłocznie informuje rodziców lub
opiekuna ucznia. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczestnik obozu zostaje usunięty z obozu.
W takim przypadku rodzic lub opiekun jest zobowiązany w ciągu 48 godz. do zabrania
uczestnika z obozu na koszt własny.
4. Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie (odpowiedzialność finansowa).
5. Uczestnik szczególną ostrożność zachowuje na drodze – nie wybiega na jezdnię, nie popycha
kolegów, korzysta z chodnika i przejść dla pieszych. Zwraca uwagę na lokalne zagrożenia,
o których poinformuje wychowawca.
6. Uczestnik zachowuje się ostrożnie i kulturalnie podczas podróży. Nie wolno chodzić po
autokarze, siedzieć tyłem, wyrzucać śmieci przez okno itp.
7. Uczestnik nie lekceważy żadnych problemów zdrowotnych. O wszystkich sprawach
związanych ze złym samopoczuciem jestem zobowiązany informować wychowawcę grupy.

8. Uczestnik jest koleżeński. Nie wchodzi w konflikty. Pracuje w przydzielonej mu grupie.
9. Uczestnik będąc dyżurnym lub pełniąc inne funkcje (OC, K, PT, P) realizuje swoje obowiązki
jak najlepiej potrafi.
10. Uczestnik jest kulturalny i uprzejmy wobec właścicieli pensjonatu i miejscowej ludności.
Szanuje ich zwyczaje i język – będące świadectwem przywiązania do tradycji.
11. Uczestnik nie oddala się samowolnie z miejsca zakwaterowania. Teren pensjonatu może
opuścić tylko w zorganizowanej grupie lub pod opieką wychowawcy.
12. Pamiątki i inne zakupy uczestnik robi w czasie i miejscu wyznaczonym przez opiekunów.
Kierujemy się zasadą: albo wszyscy udają się w określone miejsce (zakup pamiątek, słodyczy,
napojów), albo udaje się część, ale zawsze pod opieką wychowawcy.
13. Uczestnik jest punktualny, więc przychodzi na czas na zbiórki, spotkania i odprawy.
14. Jeżeli wspólnie z rodzicami uczestnik podjął decyzję o zabraniu telefonu komórkowego, karty
bankomatowej, sprzętu elektronicznego (np. aparat fotograficzny) i pieniędzy, jest za te
rzeczy szczególnie odpowiedzialny.
15. Za aktywną pracę, wzorową postawę i inicjatywy w zakresie życia obozowego uczestnik może
być nagrodzony:
a. ustną pochwałą wychowawcy grupy na forum obozu,
b. pisemną pochwałą wychowawcy z wpisem do dziennika zajęć,
c. listem pochwalnym kierownika i opiekunów obozu do rodziców i szkoły
z wnioskiem do wychowawcy klasy o uwzględnienie tego faktu w ocenie
z zachowania.
16. Za nieprzestrzeganie regulaminu wyjazdu oraz innych regulaminów (np. poruszania się po
drodze, ppoż.) uczestnik może być ukarany:
a. ustnym upomnieniem wychowawcy, ustnym upomnieniem wychowawcy na forum
obozu,
b. pisemną naganą wychowawcy z wpisem do dziennika zajęć wraz z telefonicznym
powiadomieniem rodziców o negatywnym zachowaniu,
c. pisemną naganą kierownika i wychowawców obozu przesłaną do rodziców,
d. w szczególnie uzasadnionych przypadkach (patrz pkt 2) – usunięciem z obozu, co
wiąże się z przyjazdem jednego z rodziców do Zakopanego w celu zabrania uczestnika
z obozu.
17. We wszystkich sprawach życia obozowego objętych i nieobjętych regulaminem oraz
w kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny należy do kierownika wyjazdu.

Akceptacja powyższego Regulaminu przez uczestnika i jego rodziców
jest warunkiem zakwalifikowania dziecka do udziału w obozie krajoznawczym

