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REGULAMIN OBOZU ORGANIZOWANEGO PRZEZ
WOJCIECHA GRABOWSKIEGO – PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD
FIRMĄ: CENTRUM EDUKACJI WOJCIECH GRABOWSKI
(Regulamin Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej).
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Regulamin obozu organizowanego przez Wojciecha
Grabowskiego – prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą: CENTRUM EDUKACJI WOJCIECH
GRABOWSKI, zwany dalej „Regulaminem Uczestnictwa
w Imprezie Turystycznej”, obowiązuje wszystkich jego
uczestników od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia
obozu.
Uczestnik obozu ma prawo do:
1) udziału we wszystkich zajęciach programowych
objętych programem obozu oraz grupy, w której
skład wchodzi Uczestnik,
2) wyrażania swoich poglądów,
3) zwracania się ze wszystkimi problemami do
wychowawcy,
4) radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze
strony wychowawcy grupy.
Uczestnik obozu zobowiązany jest:
1) przestrzegać regulaminu ośrodka, na którego terenie
obóz jest organizowany,
2) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.
dotyczących ruchu drogowego, korzystania z
kąpielisk, gier zespołowych, p. poż.,
3) niezwłocznie zawiadomić osobę dorosłą, o
dostrzeżonej sytuacji stwarzającej zagrożenie dla
życia i zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób,
4) stosować się do zasad ustalonych przez wychowawcę
grupy,
5) podporządkować się poleceniom wydawanym przez
wychowawców oraz kierownika obozu,
6) uczestniczyć
we
wszystkich
zajęciach
programowych, o ile nie został zwolniony
z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza /
pielęgniarkę,
7) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w
nich uczestniczyć,
8) dbać o czystość i porządek oraz o mienie na terenie
ośrodka, na którym jest organizowany obóz,
9) odnosić się z szacunkiem do pozostałych
uczestników obozu, jego wychowawców oraz innych
osób.
Uczestnikowi obozu bezwzględnie zabrania się:
1) posiadania i spożywania alkoholu,
2) posiadania i palenia tytoniu,
3) posiadania i zażywania środków odurzających,
4) posiadania i zażywania środków łatwopalnych oraz11.
wybuchowych,
5) używania otwartego ognia na terenie ośrodka, w
którym organizowany jest obóz,
6) samowolnego oddalania się od grupy oraz
opuszczania
terenu
ośrodka,
bez
wiedzy
i zgody wychowawcy,
7) wprowadzania na teren ośrodka osób postronnych,
bez uprzedniej zgody wychowawcy grupy,
8) zakłócania ciszy nocnej, oraz przebywania poza
własnym pokojem w czasie jej trwania,
9) nakłaniania innych uczestników obozu do łamania
Regulaminu
Uczestnictwa
w Imprezie Turystycznej,
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10) samowolnego korzystania z kąpieliska i sprzętu
pływającego, tj. bez zgody wychowawcy grupy i
obecności ratownika.
Uczestnik powinien:
1) posiadać dokument tożsamości: ważną legitymację
szkolną, a w przypadku obozu zagranicznego –
dodatkowo ważny paszport,
2) oddać do przechowania wychowawcy grupy rzeczy
wartościowe, pieniądze oraz dokument, o którym
mowa w pkt 1,
3) posiadać ubrania i obuwie odpowiednie do pory roku,
miejsca organizacji obozu, w tym uwzględniające
ewentualną zmienność pogody oraz charakteru zajęć
realizowanych w ramach obozu,
4) niezwłocznie informować wychowawcę grupy i/lub
kierownika obozu, o każdej chorobie lub złym
samopoczuciu.
Organizator turystyki nie ponosi odpowiedzialności
materialnej za kradzieże oraz zniszczenie rzeczy
wartościowych, pieniędzy i/lub dokumentów, które nie
zostały oddane na przechowanie wychowawcy grupy.
W przypadku podejrzenia spożycia alkoholu lub użycia
środka odurzającego, kierownik obozu niezwłocznie
wezwie Policję, w celu przeprowadzenia stosownego
badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uczestnik może używać telefonu komórkowego, tylko w
czasie wyznaczonym przez wychowawcę grupy. W
innych przypadkach użycie telefonu komórkowego
wymaga zgody wychowawcy grupy.
Przedstawiciele ustawowi Uczestnika ponoszą pełną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
Uczestnika, podczas podróży i pobytu na obozie. W razie
wyrządzenia szkody przez Uczestnika, kierownik obozu
wraz z wychowawcą grupy sporządzą niezwłocznie
protokół szkody, w który opiszą okoliczności powstania
szkody oraz jej rozmiar. Do protokołu szkody zostaną
załączone zdjęcia szkody.
W razie odwiedzin podczas trwania obozu, Uczestnik
może opuścić teren ośrodka tylko pod opieką swojego
przedstawiciela ustawowego, po uprzednim wypełnieniu
przez
przedstawiciela
ustawowego
pisemnego
oświadczenia,
o
przejęciu
odpowiedzialności
za Uczestnika. Każde odwiedziny Uczestnik niezwłocznie
zgłasza wychowawcy grupy.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30 do godz. 7.30
W przypadku rażącego naruszenia postanowień
Regulaminu Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej
Organizator Turystyki może skorzystać z uprawnienia
wskazanego w ust. 2 punktu V „Ogólnych warunków
uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Wojciecha Grabowskiego – prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Edukacji
Wojciech Grabowski”.

Ja niżej podpisana/y akceptuję powyższe warunki uczestnictwa
w obozie.
................................................................................
data i czytelny podpis przedstawicieli ustawowych

