REGULAMIN WYPOCZYNKU
1. Kadrę obozu stanowią kierownik oraz opiekunowie, którzy są zarówno instruktorami
jak i/lub opiekunami prowadzącymi zajęcia językowe. Uczestnicy Wypoczynku
mają obowiązek podporządkowania się poleceniom kadry, która jest odpowiedzialna za ich zdrowie i
dobre samopoczucie.
2. Uczestnicy Wypoczynku mają obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach programowych –
obowiązkowych (np. język angielski) oraz fakultatywnych, na które zgłoszą się w trakcie trwania
Wypoczynku (np. projekty tematyczne) oraz w pozostałych atrakcjach organizowanych przez kadrę
obozu.
3. Podczas wycieczek poza teren ośrodka uczestnikom nie wolno oddalad się od grupy.
4. Zwolnienia z zajęd mogą dokonad rodzice uczestnika (w formie pisemnej) lub lekarz.
5. Uczestnicy obozu nie biorący udziału w zajęciach są zobowiązani w tym czasie do przebywania w
miejscu wskazanym przez kadrę obozu.
6. Uczestnikom Wypoczynku nie wolno opuszczad terenu ośrodka bez opieki członka kadry.
Uczestnicy, którzy zamierzają opuścid teren Wypoczynku pod opieką rodziców zobowiązani
są do zgłoszenia tego faktu kierownikowi obozu. Rodzice w formie pisemnej poświadczają zabranie
uczestnika poza teren ośrodka.
7. Harmonogram zajęd i ramowy rozkład dnia przedstawiony jest przez kierownika
Wypoczynku na pierwszym spotkaniu, natomiast szczegółowy program na następny dzieo
przekazywany jest jego uczestnikom codziennie wieczorem.
8. Uczestnictwo w posiłkach jest obowiązkowe. Wszelkie alergie żywieniowe lub opcja
posiłków wegetariaoskich powinna byd zgłaszana przed rozpoczęciem obozu u Organizatora oraz w
Karcie Uczestnika.
9. W przypadku złego samopoczucia, choroby uczestnik ma obowiązek poinformowad o tym fakcie
bezzwłocznie kadrę.
10. Uczestnicy wypoczynku mają obowiązek dbad o porządek w swoich pokojach oraz przestrzegad
zasad koleżeoskości, higieny i kultury osobistej w stosunku do współlokatorów i pozostałych
Uczestników Wypoczynku.
11. Uczestnicy Wypoczynku zobowiązani są do aktywnego i przyjaznego uczestnictwa w Wypoczynku
oraz dbania o bezpieczeostwo swoje i swoich kolegów. Wszelkie formy przemocy w stosunku do
uczestników, agresji słownej, znęcania się, wymuszania, kradzieży spowodują natychmiastowe
usunięcie uczestnika z obozu na koszt rodziców/opiekunów oraz powiadomienie odpowiednich
instytucji.
12. Kadra i Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do okazywania wzajemnego szacunku oraz
kulturalnego zachowania się w stosunku do siebie nawzajem, personelu obsługi ośrodka oraz osób
postronnych.
13. W trakcie trwania całego Wypoczynku istnieje bezwzględny zakaz spożywania napojów
alkoholowych, stosowania wszelkich środków odurzających oraz palenia papierosów. Złamanie tego
zakazu skutkuje natychmiastowym usunięciem uczestnika z obozu na koszt rodziców/opiekunów.
14. Uczestnicy Wypoczynku zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka, w którym
przebywają. Wszelkie zniszczenia mienia ośrodka są podstawą do obciążenia rodziców/opiekunów
uczestnika równowartością zniszczonego mienia oraz przywrócenia stanu pierwotnego.
15. Uczestnik ma prawo do oddania pieniędzy, dokumentów czy wartościowych rzeczy
do depozytu u kierownika obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty
i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników, jeżeli nie zostały złożone w depozycie.
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16. Podczas Wypoczynku obowiązuje zakaz spożywania słodzonych napojów gazowanych.
Organizator zapewnia w zamian nieograniczony dostęp do wody mineralnej oraz napoje do posiłków
– herbatę, kompot, kakao lub soki owocowe.
17. W trakcie całego wypoczynku obowiązuje zakaz korzystania z elektroniki służącej do grania –
tabletów, PSP, Nintendo, telefonów komórkowych itp. Korzystanie z telefonów komórkowych w celu
skontaktowania się z rodzicem lub zrobienia zdjęd jest dopuszczalne i określa go regulamin stworzony
przez Uczestników na początku każdego turnusu.
18. Kontakt dziecka z rodzicami lub opiekunami prawnymi nie jest w żaden sposób ograniczany. Jeśli
zaistnieje taka potrzeba to każdy Uczestnik ma możliwośd w każdej chwili skorzystania z telefonu
opiekuna a podczas rozmowy zapewnione jest mu poszanowanie jego prywatności.
20. Uczestnicy Wypoczynku zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej od 22.00 do 7.00.
21. Uczestnik ma obowiązek informowad kierownika obozu o wszelkich nieprzewidzianych
zdarzeniach i nieprawidłowościach, które mają wpływ na samopoczucie, zdrowie i bezpieczeostwo
Uczestników Wypoczynku.
22. Wszelkie problemy nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez kierownika obozu. Nie
stosowanie się do decyzji kierownika lub łamanie zasad niniejszego regulaminu grozi usunięciem
uczestnika z Wypoczynku na koszt rodziców/opiekunów.
Zapoznała(e)m się z Regulaminem obozu i akceptuję jego warunki

……………………………………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna
Zapoznałem dziecko (Uczestnika wypoczynku) z treścią niniejszego regulaminu

……………………………………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna
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