(Prosimy rodziców i uczestników o zapoznanie się z regulaminem ośrodka
i złożenie podpisu na końcu regulaminu)
REGULAMIN OŚRODKA OSTRÓDA CAMP 2018
1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do Regulaminu Obozu i Ośrodka oraz do poleceń
wychowawców, instruktorów i kierownika obozu.
2. Korzystanie z Kąpieliska Ośrodka jest możliwe w oparciu o przestrzeganie Regulaminu
Kąpieliska. Musi być uzgodnione z Wychowawcą i odbywać się tylko w obecności ratownika.
3. Organizatorzy oraz Personel Ośrodek Ostróda Camp nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt
elektroniczny, rzeczy wartościowe (nie przekazane do depozytu) oraz rzeczy pozostawione
podczas pobytu oraz w środkach transportu.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka „Ostróda Camp” obowiązuje:
- podporządkowanie Regulaminowi Obozu i Ośrodka oraz wypełnianie poleceń Kadry
- przestrzeganie godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć obozowych
- ubiór stosowny do pogody i zgodny z ze wskazówkami Wychowawcy
- przestrzeganie zasad higieny osobistej i dbanie o porządek w swoich pokojach i na terenie
Ośrodka
- przestrzeganie ciszy nocnej od 22:30 - 6:00 /z wyjątkiem zajęć planowanych/organizowanych
przez Kadrę w godzinach ciszy nocnej/
- wzajemna pomoc oraz godne zachowywanie się w trakcie trwania Obozu
- poszanowanie i właściwe użytkowanie oddanego w ich posiadanie mienia (uczestnik lub jego
rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas
pobytu na obozie)
- korzystanie z urządzeń rekreacyjno-sportowych zawsze pod opieką i za zgodą instruktora
- korzystanie z osobistego telefonu zgodnie z zasadami obozu, w którym uczestnik bierze udział
patrz dokument Zasady Obowiązujące.
5. Zabrania się co następuje:
- palenia tytoniu, posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkich środków
odurzających (bez względu na wiek!) - również poza terenem ośrodka.
- przebywanie chłopcom w pomieszczeniach zamieszkałych przez dziewczęta w ciągu dnia i
nocy lub przebywanie dziewczynom w pomieszczeniach zamieszkałych przez chłopców.
- oddalanie się bez wiedzy Kadry poza teren Ośrodka. Wychodzenie poza teren jest możliwe
tylko z Wychowawcą.
- wprowadzenie na teren Ośrodka osób postronnych bez uprzedniej zgody Kadry
6. W czasie trwania Obozu w przypadku naruszenia punktów 2,5 Regulaminu Ośrodka
stosowane będą następujące kary:
- upomnienie przez Wychowawcę
- ustna nagana Kierownika Obozu

- telefon do rodziców/opiekunów i usunięcie z Obozu na koszt rodziców/opiekunów
7. Komunikacja (telefoniczna) z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami wytyczonymi przez
kierownictwo danego obozu. Patrz dokument Zasady Obowiązujące.
8. W czasie wycieczki i postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń
kierownika wycieczki.
9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych
itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
10. Każda wizyta rodziców lub gości musi być zgłoszona Wychowawcy.
11. Odbioru dziecka z obozu może dokonać tylko i wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka
oraz osoba pełnoletnia z pisemnym upoważnieniem od rodzica(ów) lub opiekuna prawnego
(podpisy muszą zgadzać z podpisami zawartymi na karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu).
12. Rodzice/Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność i ponoszą wszelkie konsekwencje
wynikające z wykorzystania powstałych w wyniku działań podopiecznych, materiałów
zdjęciowych, filmowych lub dźwiękowych, noszących znamiona mobbingu, szantażu lub innych
działań prawnie zabronionych.
13. Zobowiązuje się do wniesienia pełnej opłaty za obóz.
14. Wyrażam zgodę na udział dziecka w obozie, w szczególności na branie czynnego udziału w
zajęciach sportowych, aktywnościach (korzystanie z kąpieliska, trampoliny na jeziorze, ścianki
do wspinaczki i łucznictwa) rekreacji ruchowej, które są przewidziane w programie obozu.
15. Uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie podpisem potwierdzają zapoznanie się z
Regulaminem oraz zobowiązują się do jego przestrzegania.
…………………………………………………………
data oraz czytelny podpis uczestnika/uczestniczki

………………………………………….
czytelny podpis ojca(opiekuna)

…….……..….…………………………….
czytelny podpis matki (opiekuna)

