
 
Regulamin obozu – Puck 2021  

1. Obóz ma charakter rekreacyjno-sportowy.  
2. Transport w obie strony odbywa się busem/autokarem przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa, które  
będą przedstawione przez kadrę przed podróżą.  

3. Na miejsce zbiórki dziecko odprowadza jeden rodzic.  
4. Wszystkie zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz animacyjne odbywają się w stałych grupach.  
5. Uczestników obowiązuje przestrzeganie ramowego planu dnia, rozkładu zajęć w grupach.  
6. Uczestnictwo w zajęciach oraz posiłkach jest dla wszystkich obowiązkowe. Wymaga się 

punktualnego przybywania na wszystkie zbiórki. 
7. Wszyscy uczestnicy obozu muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć, 

poruszania się po obiekcie, korzystania z infrastruktury oraz bezwzględnie je przestrzegać, aby 
uniknąć wypadku. 

8. Uczestnika obowiązuje zakaz opuszczania terenu ośrodka. 
9. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są wykonywać 

polecenia instruktorów. 
10. Zdecydowanie zaleca się, aby każdy uczestnik używał własnego sprzętu sportowego, takiego 

jak pianka i buty windsurfingowe oraz rakieta tenisowa. 
11. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do poszanowania mienia obozowego, jak 

również mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia. Za każde uszkodzenie mienia 
odpowiada finansowo rodzic. 

12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porządek w 
miejscu zamieszkania oraz na terenie całego ośrodka. 

13. Uczestnicy będą respektować wzmożone zasady higieny poprzez unikanie dotykania dłońmi 
okolic twarzy, regularne i dokładne mycie rąk mydłem oraz ich dezynfekowanie. 

14. Leki zażywane są wyłącznie za wiedzą i zgodą kadry, zgodnie z zapisami w karcie 
kwalifikacyjnej. 

15. Zabronione jest mieszanie się pomiędzy grupami i przebywanie w innym pokoju niż własny. 
16. Spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających jest surowo 

zabronione.  
17. Obowiązuje zakaz używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej 

wobec innych.  
18. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej.  
19. Za przywiezione telefony, sprzęt elektroniczny oraz pieniądze organizator nie ponosi  

odpowiedzialności.  
20. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z otrzymaniem wytycznych mających na celu 

poprawienie zachowania z jednoczesnym powiadomieniem rodziców. W ostateczności 
uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt rodziców i odebrany z obozu w ciągu 12 
godzin.


