
REGULAMIN JUNIORSKIEGO OBOZU LETNIEGO 
 

1. Każdy uczestnik Obozu zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania w 
trakcie trwania obozu postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących w 
obiekcie zakwaterowania i miejscach realizacji programu. 

2. Za przebieg Obozu i opiekę nad uczestnikami odpowiedzialni się Kierownik i Wychowawcy. 
Wszyscy uczestnicy podzieleni są na grupy. Każda grupa ma wyznaczonego wychowawcę. Dzień 
obozowy podzielony jest na trzy bloki zajęć: przedpołudniowy, popołudniowy i wieczorny. 

3. Uczestnicy Obozu zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników. 
O wszelkich zagrożeniach należy poinformować wychowawcę (np. szkło na boisku, niesprawny 
sprzęt, usterki/zniszczenia w miejscu zakwaterowania, itp.). 

4. Wszyscy uczestnicy Obozu zobowiązani są dbać o swoje zdrowie i higienę osobistą. O złym 
samopoczuciu swoim lub innych należy niezwłocznie poinformować wychowawców. 
Przywiezione na obóz lekarstwa należy zaraz po przyjeździe przekazać Kierownikowi. Leki mogą 
być podawane tylko przez Kierownika lub Wychowawców (za uprzednią zgodą rodzica/opiekuna). 
Za standard uznaje się codzienne mycie się i mycie zębów min. dwa razy dziennie.  

5. Na Obozie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i życzliwości. Uczestnicy powinni sobie 
pomagać, współpracować i odnosić się do siebie z szacunkiem. W przypadku użycia 
jakiegokolwiek wulgaryzmu, wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do 
uczestnika (telefon do rodzica, prace na rzecz wszystkich uczestników Obozu). 

6. Na Obozie należy dbać o porządek, tzn. nie śmiecić, dbać o sprzęt sportowy i wszystkie inne 
udostępniane przybory, odkładać je na właściwe miejsce lub zwracać wychowawcom, dbać o 
czystość w pokoju. Porządek w pokojach oceniany będzie podczas codziennej kontroli czystości. 

7. Za szkody spowodowane przez uczestnika Obozu odpowiadają jego rodzice/opiekunowie prawni.  
8. Uczestnicy po zakończeniu podróży na miejsce wypoczynku przekazują sprzęt elektroniczny i 

wartościowe przedmioty Organizatorowi na czas trwania obozu. Organizator sprawuje pieczę nad 
tym mieniem do momentu ich oddania tj. rozpoczęcia podróży powrotnej. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy niezdeponowane u Organizatora, pozostawione w miejscu 
zakwaterowania, miejscach realizacji programu lub w środkach transportu. 

9. Podczas pobytu na Obozie uczestników obowiązuje:  
9.1. bezzwłoczne wykonywanie poleceń swojego wychowawcy, a pod jego nieobecność 

pozostałych członków kadry lub osób prowadzących zajęcia; 
9.2. uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do poleceń Wychowawcy, ratownika, Kierownika 

(opuszczenie zajęć może nastąpić tylko za zgodą Wychowawcy/Kierownika);  
9.3. punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia i posiłki, 
9.4. bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej i przebywanie w swoim pokoju podczas ciszy nocnej; 
9.5. bezwzględne przestrzeganie regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu, 

urządzeń i obiektów sportowych (w szczególności boisk sportowych, kąpieliska, parku linowego) 
10. Podczas pobytu na Obozie uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz:  

10.1. posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów (również 
elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i innych środków odurzających; 

10.2. korzystania podczas pobytu z urządzeń elektronicznych takich jak smartfony, laptopy, 
tablety, PSP, konsole, itp. poza czasem wyznaczonym przez Kierownika;  

10.3. stosowania przemocy fizycznej, słownej i psychicznej; 
10.4. opuszczania terenu ośrodka lub oddalania się z miejsca odbywania się zajęć bez 

wiedzy i zgody Wychowawcy;  
10.5. przebywania w wodzie i korzystania ze sprzętu sportowego bez wiedzy wychowawcy; 
10.6. zakupu chipsów, słodkich napojów gazowanych, słodyczy bez wiedzy i zgody 

Wychowawcy. 
11. W przypadku złamania Regulaminu przewidziane są konsekwencje dyscyplinarne (rozmowa z 

Kierownikiem, kontakt z rodzicami, prace społeczne na rzecz uczestników Obozu i inne).  
W szczególnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z Obozu. 


