
 

 
 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU 

 

 

• Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obozowych,  

• Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach programowych organizowanych 

przez kadrę obozu, 

• Uczestnik ma prawo występowania z inicjatywą do współtworzenia programu obozu, 

• Uczestników obowiązuje grupowe chodzenie na posiłki z wychowawcą, 

• Cisza nocna obowiązuje w godz. 23.00-7.00, z wyjątkiem zajęć planowych 

organizowanych przez kadrę obozu w godzinach ciszy nocnej, 

• Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz picia napojów alkoholowych  

(w tym również piwa) i zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków  

i innych środków odurzających, 

• Uczestnik ma prawo do korzystania z kąpieliska, ale tylko w obecności ratownika i 

wychowawcy, zgodnie z obowiązującym regulaminem kąpieli, 

• Wychodzenie poza teren obozu jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 

tego z wychowawcą. W razie samodzielnego oddalenia się od terenu obozowiska 

komendant obozu powiadomi policję. Koszty ewentualnej akcji poszukiwawczej 

poniosą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, 

• Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do ustaleń obozowych, 

• Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie obozowe. Uczestnik (rodzice lub 

opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas 

trwania podróży i pobytu na obozie, 

• Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w 

społeczeństwie, 

• Członków ZHP obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego, 

• W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu komendant obozu ma prawo 

do ukarania uczestnika, włącznie z wydaleniem z obozu z jednoczesnym 

powiadomieniem o tym fakcie rodziców (opiekunów), oraz naliczeniem kosztów 

związanych z wydaleniem uczestnika. Rodzic (opiekun) jest zobowiązany do 

osobistego odebrania uczestnika obozu. W przypadku odmowy odebrania dziecka, 

uczestnik zostanie oddany pod opiekę najbliższej jednostce policji, 

• W uzasadnionych przypadkach nieobecność uczestnika obozu na turnusie (np. za 

okres choroby, pobyt w szpitalu lub z powodu wydalenia z obozu) ZHP zwraca tylko 

wysokość kosztów stawki żywieniowej zatrzymując koszty administracyjne związane 

z organizacją obozu, 

• W przypadku rezygnacji uczestnika z obozu koszty obozu nie podlegają zwrotowi, 

• Po przyjeździe z obozu uczestnik musi być odebrany przez rodzica/ opiekuna lub 

osobę upoważnioną, 



• Rodzice/opiekunowie mogą odwiedzić uczestników jedynie w wyznaczonym dniu tj. 

18.08.2019r. 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pieniądze, utracony/ zniszczony 

sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników 

na obozie i w środkach transportu., 

• Zabrania się uczestnikom przetrzymywania w namiotach, produktów spożywczych. 

Regulacje te są spowodowane wymogami sanepidu. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do konfiskaty, w celu uniknięcia kar finansowych, 

• Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie zajęć jest zabronione. W trakcie 

ciszy poobiedniej istnieje możliwość kontaktu telefonicznego poprzez wychowawcę, 

• Uczestnicy nie mogą posiadać ani przyjmować samodzielnie żadnych leków, 

• Leki przyjmowane stale muszą zostać przekazane wraz z instrukcjami odnośnie dawek 

i częstotliwości ich zażywania wychowawcom obozu, którzy przypilnują uczestników 

do regularnego i właściwego zażywania niniejszych leków.  

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i wyrażam zgodę na zawarte w nim 

warunki uczestnictwa w obozie Wrocławskiego Związku Drużyn „Paradoks” w dniach 

05.08.2019r.-25.08.2019r. 

 

 

 
Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych: 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Data i czytelny podpis uczestnika obozu:  
 

 

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

    


