I. Regulamin obozu sportowo - szkoleniowego
1. W czasie obozu uczeń reprezentuje Szkołę i obowiązują go postanowienia statutu
szkoły.
2. Uczestnicy obozu podzieleni są na zastępy, w których realizują zajęcia programowe.
KaŜdy zastęp ma przydzielonego opiekuna (nauczyciela) oraz kierowany jest przez
zastępowego.
3. Uczniowi podczas zajęć nie wolno oddalać się od grupy, a w przypadku takiej
konieczności powinien kaŜdorazowo uzyskać zgodę kierownika obozu lub opiekuna
grupy.
4. NaleŜy zawsze punktualnie zgłaszać się na zbiórki w wyznaczonym miejscu.
5. Uczeń zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania poleceń i zasad ustalonych przez
kierownika obozu lub opiekuna.
6. Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w realizacji programu obozu.
7. Do obowiązków uczestnika naleŜy takŜe pełnienie wart zgodnie z wyznaczonym
harmonogramem. Warty pełnione są przez 24 godziny na dobę, wokół budynku
mieszkalnego. Pełniący wartę pozostają pod opieką dyŜurującego nauczyciela.
8. W czasie obozu uczeń powinien prezentować koleŜeńską postawę, wykazywać się
Ŝyczliwością, otwartością, i odpowiedzialnością w stosunku do opiekunów i kolegów.
9. NaleŜy zawsze zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury
i współŜycia między ludźmi.
10. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i kolegów unikać
i eliminować sytuacje trudne i niebezpieczne.
11. Uczeń zobowiązany jest do zachowania spokoju, porządku i czystości w swoim
otoczeniu.
12. Uczeń odpowiada za mienie z którego korzysta (np. autobus, wyposaŜenie w pokoju).
W przypadku zniszczenia wyŜej wymienionego mienia, z winy ucznia rodzic/opiekun
prawny zobowiązany jest zapłacić właścicielowi za wyrządzone szkody.
13. Zabronione jest kupowanie i spoŜywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków
odurzających. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu uczniowi grozi kara
dyscyplinarna – usunięcie z obozu. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest
osobiście, na własny koszt, odebrać dziecko z miejsca obozu.
14. W czasie trwania obozu przewidziane są kontrole stanu trzeźwości uczniów w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pobytu uczestników.
15. W czasie obozu cisza nocna obowiązuje od godziny 22:30 do 6:45 rano. W tym czasie
uczeń zobowiązany jest do przebywania w miejscu noclegu. O wszelkich zmianach
w tym zakresie decyduje kierownik obozu.
16. Zabrania się uczniowi korzystania z rzeczy nie będących jego własnością bez zgody
właściciela.
17. Czas wolny, moŜe być udzielony uczniowi tylko za zgodą kierownika lub opiekuna,
który ustala warunki jego udzielenia (np. wyznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia
czasu wolnego, oraz określa miejsce przebywania ucznia).
18. Kategorycznie zabroniona jest kąpiel w jeziorze bez zgody przełoŜonych i opieki
ratownika.
19. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieŜących informacji o stanie
zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych
ćwiczeń zleconych przez instruktora.
20. Obowiązkiem uczestnika obozu jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do
wykonywania zadanych ćwiczeń o swej kaŜdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia
i innych ograniczeniach uniemoŜliwiających wykonanie ćwiczeń.

II. Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozu
oraz ich prawnych opiekunów
1. Uczeń moŜe wziąć udział w obozie pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody
rodzica (załącznik nr 1).
2. Na obozie uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu
i przyjmowania środków odurzających. Uczestnicy musza ściśle stosować się do
poleceń opiekunów i wychowawców.
3. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich
rodzice lub prawni opiekunowie.
4. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu moŜe spowodować usuniecie uczestnika
z obozu na jego koszt.
5. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko na obóz muszą podać nazwisko adres
i telefon osoby, która moŜe odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu z
obozu.
6. Do obowiązków pełniących warty naleŜy:
 nadzorowanie terenu wokół budynku mieszkalnego i dbanie o jego czystość,
 nadzorowanie i ewidencja wejść i wyjść osób trzecich,
 prowadzenie dziennika obozowego oraz ewidencji wyjść i powrotów uczestników
obozu poza teren ośrodka,
 troska o mienie wszystkich obozowiczów, przechowywanie kluczy do pokoi
podczas trwania zajęć,
 warta nocna pełniona jest z dwóch stron budynku w celu nadzorowania
bezpieczeństwa,
 dopilnowanie przestrzegania ciszy nocnej oraz przeprowadzanie pobudki,
 przekazywanie informacji między uczestnikami a opiekunami,
 wykonywanie wszelkich poleceń kierownika i opiekunów obozu.
7. Uczniowie pełniący wartę mogą opuścić miejsce dyŜuru w momencie przejęcia warty
przez kolejna zmianę.
8. Wartownicy mają prawo wejść do pokoi innych uczestników w celu sprawdzenia
czystości, osób w nich przebywających w trakcie ciszy nocnej oraz w celu przekazania
informacji.

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA
W OBOZIE SPORTOWO – SZKOLENIOWYM
………………………………………………………………..…..……..…
/imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

………………………………………………………………..…..……..…
/adres/

………………………………………………………………..…..……..…
/adres/

………………………………………………………………..…..……..…
/telefon kontaktowy/

………………………………………………………………..…..……..…
/nr legitymacji ubezpieczeniowej (ubezpieczenie rodzinne)/

OŚWIADCZENIE
WyraŜam zgodę na udział syna /córki …………………………………………….………………………………
(PESEL dziecka ........................................................................ ) w obozie sportowo-szkoleniowym
w Bartkowej, który odbędzie się w dniach od 21 do 26 czerwca 2013r.
Oświadczam, Ŝe:
 nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn /córka uczestniczył/a w obozie,
 w razie wypadku lub choroby podczas obozu wyraŜam zgodę na leczenie oraz wykonanie
niezbędnego zabiegu chirurgicznego,
 zapoznałem/am się z programem i regulaminem obozu oraz biorę odpowiedzialność
finansową za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu obozu
spowodowane przez moje dziecko,
 w przypadku stwierdzenia, Ŝe moje dziecko spoŜyło alkohol, narkotyki lub inne
zabronione substancje lub stworzyło sytuację zagraŜającą Ŝyciu lub zdrowi własnemu lub
innych uczestników, zobowiązuję się osobiście, na własny koszt, odebrać dziecko z
miejsca obozu,
 chcę / nie chcę1, aby moje dziecko uczestniczyło w niedzielę we Mszy św.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka
(choroby przewlekłe na jakie cierpi dziecko, leki, które przyjmuje, alergie i uczulenia, przeciwwskazania
zdrowotne do wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowych)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...

……….....................................…………………………………
/data, podpis rodzica /opiekuna/
1

Niepotrzebne skreślić

