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I. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 
1. Pełnego wykorzystania programu obozu. 
2. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku,  
ale wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawców. 
3. Uzyskania w każdej istotnej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka. 
4. Poszanowania swoich poglądów i przekonań. 
 
II. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek: 
1. Przestrzegania harmonogramu dnia i wszystkich jego punktów. 
2. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. 
3. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu. 
4. Brania czynnego udziału w zajęciach. 
5. Wykonywania poleceń kadry obozu. 
6. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność 
finansową ponoszą rodzice / opiekunowie. 
7. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na terenie ośrodka. 
8. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu. 
 
III. Wszystkim uczestnikom obozu zabrania się: 
1. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć. 
2. Przywłaszczania cudzych rzeczy. 
3. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków 
odurzających. 
4. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. 
5. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), 
materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników. 
6. Wynoszenia naczyń ze stołówki. 
7. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry. 
8. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi. 
 
IV. Szczególne zasady w czasie pandemii Covid-19: 
1. W półkoloniach mogą brać udział dzieci, które: 
-są zdrowe i nie mają objawów choroby zakaźnej, 
-w ciągu 14 dni od rozpoczęcia turnusu nie miały styczności z osobą chorą na Covid-19 lub przebywającą na 
kwarantannie. 
2. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę nie mogą mieć objawów choroby zakaźnej oraz w ciągu 14 dni od 
rozpoczęcia turnusu nie miały styczności z osobą chorą na Covid-19 lub przebywającą na kwarantannie. 
3. Jeśli u uczestnika wypoczynku występuje choroba przewlekła, rodzic ma obowiązek poinformować o tym w 
karcie kwalifikacyjnej oraz dostarczyć organizatorowi opinię lekarską o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w wypoczynku.  
4. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas 
trwania półkolonii. 
5. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do przestrzegania wzmożonych zasad higieny, szczególnie do 
regularnego mycia i dezynfekowania rąk oraz jeśli jest to możliwe zachowania 2 metrów odstępu od innych dzieci i 
wychowawców. 

 
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary: 
a. nagana udzielona przez wychowawcę 
b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów 
(szczególnie dotyczy punktów zakazu: 1, 3 oraz 5). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał 
zwrot niewykorzystanych świadczeń. 

 
 


