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REGULAMIN OBOZU LETNIEGO KARATE TRADYCYJNEGO 2016
I. Uczestnik obozu ma prawo:

●
●
●

do udziału we wszystkich zajęciach programowych,
zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy,
do wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawcy,

II. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

●
●

●
●

●
●
●
●

●

posiadać ze sobą aktualną legitymację szkolną,
bezwzględnie przestrzegać regulaminu obozu oraz ośrodka, w którym obóz jest
zorganizowany,
stosować się do poleceń wychowawcy,
uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został z nich zwolniony
przez wychowawcę lub lekarza,
punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawcy, trenera i innych osób,
dbać o czystość i porządek,
do użytkowania przekazanego do dyspozycji sprzętu rekreacyjno – sportowego
zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu, oraz utrzymania
porządku na terenie ośrodka,
zgłaszać wychowawcy każde złe samopoczucie lub chorobę

III. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz:

●
●
●
●
●
●

nabywania oraz spożywania alkoholu, a także napojów energetyzujących,
nabywania oraz palenia papierosów,
nabywania, posiadania oraz zażywania narkotyków i środków odurzających,
samowolnego oddalania się od grupy,
samowolnego opuszczania ośrodka,
wprowadzania na teren ośrodka osób trzecich bez zgody kierownika obozu.

IV. Na obozie stosowany jest system kar i nagród:

●

●

kary obejmują system 3-stopniowy: 1.upomnienie i wpisanie uwagi do zeszytu
wychowawcy, 2. zgłoszenie przez kierownika rodzicom lub prawnym opiekunom
problemów z uczestnikiem, 3. usunięcie z obozu na koszt rodziców lub opiekunów.
nagrody przyznawane są za: 1.wyróżniającą się postawę i dobre zachowanie, 2.
aktywne uczestnictwo w zajęciach, 3. w konkursach i turniejach przeprowadzanych w
trakcie obozu,

V. W sytuacji, gdy kierownik obozu podejmie decyzję o usunięciu uczestnika z obozu
i poinformuje o tym rodziców lub opiekunów prawnych, zobowiązani oni są do
odebrania dziecka w ciągu 24 godzin.
Dyscyplinarne usunięcie z obozu wyklucza możliwość zwrotu pieniędzy za _
niewykorzystany pobyt.

VI. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników obozu odpowiadają materialnie
Rodzice lub prawni opiekunowie, na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy
udziale Kierownika w chwili i miejscu jej powstania.
VII. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny,
telefony komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w
depozyt pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów do wychowawcy,

VIII. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia
Uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.
Zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem i zobowiązujemy się go przestrzegać:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
miejscowość, data, podpisy rodziców (opiekunów prawnych) i uczestnika.

