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REGULAMIN  OBOZU SUPER FOOTBALL CAMP

1. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest stosować się do niniejszego regulaminu i regulaminu 
ośrodka, w którym wyjazd jest organizowany.

2. W czasie wyjazdu uczestnik  zobowiązany jest do poruszania się i przebywania w grupie.
3. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy, a w przypadku takiej konieczności powinien 

każdorazowo uzyskać zgodę kierownika grupy lub opiekuna na odłączenie się od grupy.
4. Uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć.
5. Uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania poleceń i zasad ustalonych przez kierownika 

grupy lub opiekuna, uczestniczyć we wszystkich zajęciach prowadzonych na wyjeździe.
6. W czasie wyjazdu uczestnik  powinien prezentować koleżeńską postawę, wykazywać się 

życzliwością, otwartością i odpowiedzialnością w stosunku do kolegów i opiekunów.
7. Uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i 

kolegów, unikać i eliminować sytuacje trudne i niebezpieczne.
8. Uczestnik  odpowiada za mienie z którego korzysta (pociąg, autobus, wyposażenie w pokoju) 

w przypadku zniszczenia mienia z winy uczestnika, rodzice zobowiązani są do pokrycia strat 
poniesionych przez właściciela.

9. Uczestnik  zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości w swoim pokoju i otoczeniu.
10. Zabronione jest kupowanie i spożywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz środków 

odurzających. 
11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00 o wszelkich zmianach w tym zakresie 

decyduje kierownik grupy.
12. Zabrania się uczestnikowi korzystania z rzeczy nie będących jego własnością bez zgody 

właściciela.
13. Za rzeczy pozostawione bez opieki (telefon, aparat, mp3 itp.)  organizator nie ponosi 

odpowiedzialności.
14. Uczestnik jest zobowiązany informować opiekuna o każdej chorobie lub złym samopoczuciu
15. Zasady kąpieli wodnych:

a) uczestnicy mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach strzeżonych i oznaczonych, 
pod opieką opiekuna,

b) uczestnicy nie mogą wchodzić do wody bez wiedzy opiekuna,
c) w czasie kąpieli nie wolno bezmyślnie potrącać się, popychać, wrzucać i wciągać do 

wody, udawać topienie się i symulować inne zagrożenia.
d) Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu kąpieliska.

16. przebywając na słońcu należy stosować nakrycia głowy oraz osłaniać inne części ciała, tak 
aby nie dopuścić do oparzeń słonecznych i udarów,

17. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą  odpowiedni dowód tożsamości: legitymację 
szkolną, dowód osobisty lub paszport przy wyjazdach zagranicznych.

18. Za nie przestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać upomniany z jednoczesnym 
poinformowaniem rodziców. W szczególnych przypadkach decyzją kierownika obozu 
uczestnik może zostać karnie usunięty z obozu. W takim przypadku rodzice są zobowiązani w 
ciągu 24 godzin do zabrania ucznia na własny koszt.

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję:

…………………………………………….                …………………………………………       
            (podpis uczestnika)                                           (data i podpis matki, ojca lub opiekuna)


