
             
Regulamin obozu w miejscowości Maniowy k/Czorsztyna 

 

Prawa i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik ma prawo do:  

1) radosnego i bezpiecznego wypoczynku, równego traktowania; 

2) udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych; 

3) publicznego wyrażania swojej opinii; 

4) zwracania się we wszystkich sprawach do wychowawcy; 

5) pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców. 
 

2.  Uczestnik ma obowiązek:  

1) jeżeli nie ma przeciwskazań uczestniczyć we wszystkich zajęciach i wycieczkach; 

2) punktualnie przychodzić na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć; 

3) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu  zakwaterowania i poza 

nim; 

4) przestrzegać ciszy nocnej (22.00 -7.00) i pozostawać w tym czasie w swoich pokojach; 

5) nie oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy; 

6) stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć i wycieczek prowadzonych przez 

wychowawców; 

7)  przestrzegać bezpieczeństwa podczas zwiedzania i  bezwzględnie podporządkować się do 

poleceń przewodnika, 

8)  przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub 

zdrowia natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika; 

9) zachowywać się z szacunkiem do wychowawców, kolegów i koleżanek oraz innych osób 

przebywających na terenie ośrodka; 

10) stosować się do poleceń wychowawców i kierownika obozu; 

11) stosować się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania 

innych używek; 

12) zawiadomić natychmiast opiekuna o ewentualnych kłopotach zdrowotnych. 

 

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: 

1) upomnieniem przez wychowawcę lub kierownika obozu; 

2) powiadomieniem rodziców; 

3) w szczególnych sytuacjach - zagrożenie życia lub zdrowia uczestników obozu lub łamanie 

zasady współżycia społecznego, dobrego wychowania wydaleniem z obozu. Rodzice są 

zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika obozu o zaistniałej 

sytuacji i podjętej decyzji. W tym przypadku rodzice nie mają prawa do zwrotu poniesionych 

kosztów. 
 

4. Za wyrządzone szkody materialne, spowodowane umyślnie, odpowiedzialność ponoszą osoby 

zameldowane w pokoju. W takim przypadku koszty pokrywają rodzice dzieci.  
 

5. Organizator obozu nie bierze odpowiedzialności za zagubione wartościowe przedmioty 

uczestników: smartfony, aparaty fotograficzne, tablety, konsole do gry PSP itp. 
 

6. Używanie telefonów komórkowych przez uczestników obozu 
      Ze względu na spokojny wypoczynek w porze wieczornej i nocnej ustala się, że od godz. 

19.00 telefony komórkowe będą deponowane u kierownika (wychowawców) obozu i 
zwracane uczestnikom obozu po śniadaniu.  

 

……………………………………………     

               ( podpis ucznia)       

 



 
 
 

Załącznik  nr  1 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, ………………………………………………………………………………………………………….…  rodzic/prawny opiekun  
 (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 

dziecka ……………………………………………………………………..……….……  oświadczam, że zapoznałem/am się  
  (uczestnik obozu) 
 

i akceptuję treść Regulaminu Obozu w ………………………………………………………………………………….. 2018. 

 

 

                                                                                         ……………………………………………… 
                                                                                                              (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

Załącznik  nr  2 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, …………………………………………………………………………………………….…  rodzic/prawny opiekun  
 (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 

oświadczam, że moje dziecko ......................................................................................................................................   nie  
(uczestnik obozu) 

 

uczestniczyło w obozu letniej organizowanej przez Gminę Tarnowo Podgórne dla uczniów ze szkół 

podstawowych w ubiegłym roku . 

                                                                                      …………………………………………………… 
                                                                                              (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 
 

 

 

Załącznik nr  3 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na wyjazd córki/syna ………………............................…………………...………………………  na kolonię   

 

Organizowaną w ………………………………………………………... w dniach ……….….........……   - …………………… 2018  

 

 

 

…………………………………                                                                        ……………................……………………… 
         (data i miejsce)                                                                                          (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 

 



 

 

 

Informacja rodziców o zdrowiu dziecka 

               

1. Przewlekłe choroby dziecka (astma, cukrzyca, alergia,  itp.)  

……………….......................................………………………………………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................................................................................................ 

2. Czy dziecko jest uczulone – tak/nie *; jeśli tak proszę podać na co 

………………..........................................…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Czy dziecko zażywa obecnie lekarstwa tak/nie*np. (alergia, cukrzyca, astma itp.) jeśli tak proszę 

podać jakie 

..................................…..………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….................................................................................................................................................................

........................................................………………..........…………………………………………………………………………………………… 

4. Inne uwagi o zdrowiu dziecka 

 W obecnym stanie zdrowia dziecko nie ma przeciwwskazań do udziału w wymienionym wyjeździe. W 

razie bezpośredniego zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego ewentualne leczenie szpitalne, 

zabiegi diagnostyczne, operację (również transfuzję krwi). 

Uwagi 

……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Stwierdzam że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w 

zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na obozu.  

 

Data urodzenia dziecka  …......................................................………………………………………… 

PESEL    ………......................................................................……………………………….…… 

Adres zamieszkania ………………….....………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………….......................................................................………………………… 

 

 

….................………………………                                                   …........................................……………………………… 
                     (data)                                                                                                       (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


