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PORONIN 2018

Każdy uczestnik obozu (dziecko w wieku od 7 do 12 lat) jest członkiem wspólnoty obozowej i posiada 
swoje prawa i obowiązki: 

PRAWA

 1. Uczestnik obozu ma prawo do zapewnienia mu  bezpieczeństwa, a w razie potrzeby opieki 
medycznej podczas pobytu na obozie i podczas przejazdu do miejsca wypoczynku. 

2. Uczestnik obozu ma prawo do zapewnienia mu pełnej higieny i warunków noclegu zgodnie z 
umową i normami higienicznymi. 

3. Uczestnik obozu ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową i normami 
żywieniowymi.

 4. Organizator zapewnia zajęcia (językowe oraz rekreacyjne)  zgodnie z umową, programem obozu – 
przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników. 

5. Uczestnik obozu ma prawo do kontaktu z rodziną.  Może w każdej chwili skorzystać z telefonu 
opiekunów obozu.

6. Uczestnik obozu oraz jego rodzice/opiekunowie mają  prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących 
realizacji programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników obozu do 
wychowawcy i kierownika obozu.

 7. Uczestnik obozu ma prawo do oddania pieniędzy czy rzeczy wartościowych do przechowania 
kierownikowi obozu na czas trwania obozu.

8. Podczas zajęć programowych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. 
Telefony są  deponowane u kierownika obozu ( w tym na czas ciszy nocnej)  i wydawane uczestnikom
obozu tylko w wyznaczonych porach. 

 OBOWIĄZKI 

1. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się z terenu obozu, wchodzić samodzielnie do wody, ani 
opuszczać zajęć językowych. 

2. Uczestnik obozu ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych 
uczestników obozu i ich przekonań. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą 
odpowiedzialność i koszty jego naprawy.

 3. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach, w przypadku 
niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy.

 4. Uczestnik obozu ma obowiązek wypełniać polecenia wychowawców oraz kierownika obozu. 



5. Uczestnikowi obozu nie wolno posiadać ani używać tytoniu, środków odurzających, alkoholu i 
innych używek.

 6. Uczestnik obozu nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.

 7. Uczestnik obozu przestrzega rozkładu dnia na obozie. 

8. Uczestnik obozu nie używa niecenzuralnych słów. 

9. Uczestnik obozu ma obowiązek zgłosić wychowawcy wszelkie sytuacje zagrażające jego 
bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych uczestników obozu.

 W przypadku łamania regulaminu  wobec  uczestnika obozu stosuje się następujące kroki:

 - upomnienie ustne w obecności grupy i wpisanie na żółtą listę

W przypadku rażącego  łamania regulaminu przez  uczestnika obozu:

 - nagana w obecności całego obozu  oraz powiadomienie rodziców 

W przypadku braku poprawy zachowania:

- wydalenie z obozu na koszt rodziców bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany pobyt.


