Regulamin obozowy TIGER CAMP – najlepsza przygoda
I. Uczestnik obozu zobowiązany jest do :
1.

Stosowania się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu dnia obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz
miejscach realizacji programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, korzystania z kąpieliska,
chodzenia po górach itp.) z którymi zostaje zapoznany po rozpoczęciu obozu.
Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu.
Przestrzegania ramowego rozkładu dnia:
- punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki,
- obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych, w przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu
wychowawcy,
- dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu,
- dbania o higienę osobistą i schludny wygląd,
- przestrzegania ciszy nocnej.
Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych itp.
Zgłoszenie kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników
obozu.
Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy problemów zdrowotnych.
Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi
obozu.
Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
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II. Uczestnikowi zabrania się:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp.
Palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).
Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu.
Używania słów uznanych powszechnie za niecenzuralne i obraźliwe.
Fotografowania oraz filmowania uczestników oraz kadry obozowej bez ich zgody oraz publikacji materiału naruszających ich godność.
Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.

III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany (w zależności od wagi przewinienia):
1.
2.
3.
4.
5.

Upomnieniem wychowawcy.
Upomnieniem kierownika obozu.
Naganą ustną.
Naganą pisemną z powiadomieniem rodziców.
Wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu (powrót z obozu na koszt opiekuna prawnego).

IV. Rzeczy wartościowe:
Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe itp.), pieniądze i inne rzeczy
wartościowe, które uczestnik kolonii zabierze ze sobą na wypoczynek i nie pozostawi w depozycie swojego wychowawcy.

IV. UŻYWANIE SPRZĘT ELEKTRONICZNEGO
Używanie telefonów komórkowych jest dopuszczalne wyłącznie w czasie wskazanym przez wychowawcę. Dla zapewnienia komunikacji z
rodzicami wychowawcy wyznaczą godzinę, w której rodzice będą mogli dzwonić do dziecka. W pozostałym czasie sprzęt zostaje w depozycie u
wychowawcy. W sprawach ważnych rodzice mogą się kontaktować bezpośrednio z wychowawcą swojego dziecka. Numery kontaktowe
wychowawców i kierownika obozu będą podane na stronie internetowej www.tigercamp.pl. Z uwagi na bogaty program animacji obozowych oraz
budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich korzystanie z innego sprzętu elektronicznego w postaci np. gier, tabletów jest niewskazany.

IV. Odpowiedzialność materialna
Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się zapoznać z jego treścią mojego podopiecznego.

....................................................................................
(Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika obozu)

…………..……………..…………………………………………………….
(Data i podpis uczestnika obozu)

