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1.Uczestnik ma obowiązek przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie, tj.
regulaminu kąpieli, poruszania się po drodze, transportu autokarem, zastępu służbowego, służby
wartowniczej, zasad przeciwpożarowych.
2.Uczestnik ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych organizowanych
przez kadrę obozu.
3.Uczestnik ma prawo występowania z własną inicjatywą do współtworzenia programu obozu.
4.Uczestników obowiązuje grupowe chodzenie na posiłki z opiekunem.
5.Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 - 7.00, z wyjątkiem zajęć planowych organizowanych przez
kadrę w godzinach ciszy nocnej.
6.Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Prawa Zucha i Obietnicy Zuchowej / Prawa i
Przyrzeczenia Harcerskiego.
7.Samowolne wychodzenie poza teren obozu jest zabronione, z wyjątkiem wcześniejszego uzgodnienia
tego faktu z kadrą.
8.Uczestnik ma obowiązek dostosowania się do ustaleń kadry.
9.Uczestnik ma obowiązek dbać o mienie, a w przypadku zaistniałych szkód (spowodowanych umyślnie)
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice, opiekunowie prawni.
10.Uczestnika obowiązują ogólnie przyjęte zasady i normy postępowania w społeczeństwie.
11.Uczestnikowi zabrania się narażać zdrowie i życie własne oraz innych uczestników i kadry. Zabronione
jest chodzenie po drzewach, domkach czy innych niebezpiecznych miejscach oraz oddalanie się od
grupy podczas wycieczek.
12.Zabrania się opuszczania terenu wypoczynku po ciszy nocnej oraz przebywania w namiotach innych
uczestników po ciszy nocnej.
13.Kadra obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe, rzeczy
wartościowe, rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w środkach transportu.
14.Kadra nie zapewnia możliwości ładowania telefonów komórkowych uczestników podczas trwania
obozu.
15.Kontakt telefoniczny, rodziców z dzieckiem jest możliwy tylko w godzinach wolnych od zajęć.
(cisza poobiednia).
16.Karami dyscyplinarnymi są: upomnienie, nagana, wydalenie z obozu.
17.Zabrania się telefonowania do dzieci w trakcie trwania ciszy nocnej.
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W przypadku nieprzestrzegania w/w regulaminu komendant wypoczynku ma prawo do ukarania
uczestnika, włącznie z wydaleniem z obozu z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie
rodziców (opiekunów), szkoły oraz naliczeniem kosztów związanych z wydaleniem uczestnika.
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Drodzy rodzice pamiętajmy, że cisza poobiednia jest to czas kiedy dzieci odpoczywają, starajmy się nie
zabierać im tego czasu i nie przeszkadzać innym w odpoczynku.

Drodzy rodzice pamiętajmy, że cisza poobiednia jest to czas kiedy dzieci odpoczywają, starajmy się nie
zabierać im tego czasu i nie przeszkadzać innym w odpoczynku.
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Zobowiązuję się do uiszczenia kosztów pobytu dziecka w wysokości
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Jeśli moje dziecko przyjmuje leki, informuję, że jako rodzic/opiekun
wyposażam dziecko w odpowiednie leki w ilości niezbędnej do
podania podczas trwania całego wypoczynku.
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W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie
szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
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