ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA OBOZIE reGeneration Camp
Prosimy o zapoznanie się z zasadami, które pomogą w przeprowadzeniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Poniższe zasady wydrukowane i podpisane przez Państwa oraz przez uczestnika, należy dostarczyć najpóźniej w
dniu rozpoczęcia obozu. Dziękujemy!
I. BEZPIECZEŃSTWO
W czasie pierwszego dnia obozu uczestnicy zostaną zapoznani z terenem ośrodka w tym z miejscami, po
których mogą poruszać się samodzielnie. Uczestnik zobowiązuje się nie oddalać poza wskazany przez kadrę
obszar bez zgody wychowawcy. Zasada ta dotyczy również wszystkich zajęć, w czasie których uczestnik nie
może bez zgody prowadzącego je lidera opuścić terenu, na którym są organizowane. W czasie wycieczek
terenowych uczestnik zobowiązuje się nie oddalać samowolnie od grupy, do której został przydzielony.
Uczestnik zobowiązuje się również do natychmiastowego informowania kadry, gdy zauważy jakąkolwiek
sytuację niebezpieczną, a także w przypadku doznania jakiejkolwiek kontuzji, bądź kiedy będzie się czuł źle.
Niedozwolone jest samodzielne zażywanie jakichkolwiek leków przez uczestników obozu. Z tego względu
rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie dawać uczestnikom żadnych lekarstw do bagażu (więcej zasad
odnośnie lekarstw znajduje się w zgodzie na podawanie leków).
II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestniczenia we wszystkich elementach programu, chyba, że
zostanie inaczej ustalone z wychowawcą. Nasza kadra otwarta jest na uwagi i propozycje uczestników,
jednak zastrzega sobie prawo do wiążących decyzji w kwestii jakie zajęcia i kiedy organizowane są na
obozie. Uczestnik zobowiązuje się również do punktualnego stawiania się na zbiórkach w wyznaczonych
miejscach. W każdym pokoju znajduje się zegarek, informacji na temat czasu można zasięgnąć również u
kadry. W miarę możliwości na tablicy ogłoszeń obozowych będzie również dostępny plan danego dnia dla
każdej grupy.
III. RZECZY ZAKAZANE
Na obozie obowiązuje zakaz następnych rzeczy:
Napojów Energetycznych lub alkoholu
Ubrań z nieodpowiednimi napisami/wizerunkami np: promującymi przemoc, napoje alkoholowe, niewłaściwy
stosunek do szkoły lub ludzi, przekleństwa, itp.)
Wartościowych rzeczy (na przykład, droga biżuteria)
Wyrobów tytoniowych/narkotyków
Noży, broni lub imitacji broni
Innych rzeczy, które mogłyby zakłócić przebieg obozu
IV. SPRZĘT ELEKTRONICZNY
Uczestnik zobowiązuje się nie zabierać na obóz sprzętu elektronicznego, w tym telefonu komórkowego.
Zdjęcia będą dostępne w formie elektronicznej dla tych osób, które wyraziły/podpisały zgodę na robienie
zdjęć.) Niedozwolony sprzęt może zostać zarekwirowany przez kadrę do czasu powrotu z obozu.
V. KONTAKT RODZICÓW Z UCZESTNIKAMI
Chcemy, aby czas obozu był czasem odpoczynku dla uczestników, jak również dla rodziców. Z tego względu
zachęcamy, aby podjąć wyzwanie, któremu dawali radę sprostać nasi rodzice (jako opiekunowie) i my (jako
uczestnicy), kiedy jedyną formą kontaktu rodzica z dzieckiem na obozie był papierowy list ;). Jeśli będą
chcieli uzyskać Państwo informacje na temat samopoczucia swoich pociech w trakcie obozu, informacji
takiej bardzo chętnie udzielą liderzy.
Ta zasada jest ważna, gdyż dzieci w ciągu dnia kosztem czasu na zabawę, a w ciągu nocy kosztem czasu na
odpoczynek potrafią rozmawiać przez telefon, grać w gry lub wysyłać liczne wiadomości tekstowe, co
niejednokrotnie stwarza sytuacje, wymagające interwencji wychowawcy a również zmniejsza zainteresowanie
dzieci poznawaniem nowych rówieśników i uczestnictwem w zajęciach. Chcemy, aby obóz reGeneration
Camp był wyjątkowym obozem dla każdego uczestnika i aby służył on osobistemu rozwojowi, poznawaniu
nowych przyjaciół, spędzeniu czasu w zdrowej i przyjemnej atmosferze.
Drogą emailową zostanie podany Państwu numer telefonu, pod który w określonych godzinach będzie
można zadzwonić, aby porozmawiać z kadrą.
Liczymy na współpracę Rodziców i Opiekunów w tym względzie, a obiecujemy, że po powrocie Wasze dzieci
będą miały wiele do opowiedzenia ;) Dziękujemy za zrozumienie!

Zapoznałem się z powyższymi zasadami i zobowiązuję się ich przestrzegać:
...............................................................
(czytelny podpis uczestnika)

...............................................................
(czytelny podpis prawnego opiekuna)

