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Regulamin  Obozu Acro Camp 2023 
 

Zadaniem obozu jest stworzenie jak najlepszych warunków wypoczynku, aktywnego 

uczestniczenia w życiu grupy oraz organizowania w sposób przyjemny i pożyteczny czasu wolnego. 

 

UCZESTNICY OBOZU MAJĄ PRAWO DO: 

- spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach oraz imprezach 

organizowanych na obozie, 

- korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu (wg jego przeznaczenia) znajdującego się na obozie, 

który jest przeznaczony do użytku grupy, zachowując zasady regulaminu i przepisów BHP 

DLA DOBRA WSZYTSKICH UCZESTNICY MAJĄ OBOWIĄZEK: 

- słuchać poleceń trenera, wychowawcy, kierownika wycieczki, 

- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p-poz. w budynku i poza nim,  

- brać czynny udział w organizowanych zajęciach,  

- być uprzejmym i serdecznym w stosunku do wszystkich osób przebywających na obozie, 

- przestrzegać rozkładu dnia, ciszy poobiedniej i nocnej, 

- szanować cudzą i osobistą własność,  

-właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za ewentualne uszkodzenia lub straty, 

wyrządzone z winy uczestnika, ponosi on odpowiedzialność finansową, niezależnie od kar 

dyscyplinarnych, 

- dbać o estetykę i czystość osobistą oraz otoczenia,  

- szanować pracę innych   

ŚCIŚLE PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU OBOZU. 

UCZESTNIKOM OBOZU KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ: 

- opuszczania terenu ośrodka bez zgody wychowawcy. 

- palenia papierosów, kupowania, posiadania oraz spożywania alkoholu oraz innych używek. 

- używania wulgarnego słownictwa. 

- korzystania z basenu/kąpieliska bez wiedzy i nadzoru opiekuna. 

- używania ognia w budynkach i poza nim 

- samowolnego przyjmowania leków bez konsultacji z wychowawcą. 

KAŻDEGO UCZESTNIKA DOTYCZĄ ZASADY: 

1. Obowiązek zabrania ze sobą niezbędnego ekwipunku obozowego (lista rzeczy jest dostępna na 

stronie internetowej www.akademiaolimpijczyk.pl) 

2. W razie zagrożenia życia dziecka opiekunowie uczestnika dokonując zgłoszenia, wyrażają 

zgodę na leczenie szpitalne dziecka, zabiegi diagnostyczne, operacje. 

3. Ewentualne konieczne odwiedziny rodziców i zwalnianie dzieci z zajęć możliwe są wyłącznie 

po wcześniejszej konsultacji z opiekunami grup. Zaleca się zrezygnować z odwiedzin do 

końca obozu. 

4. Telefony trzymamy u wychowawców ,czas na rozmowę jest po obiedzie co drugi dzień ! 

5. Nie używamy sprzętu elektronicznego, za sprzęt przywieziony przez uczestnika organizator 

nie odpowiada. 

6. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację powyższego regulaminu. Uczestnicy obozu i ich 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. 

7. Na obozie nie jemy chipsów i nie pijemy coca-coli  

8. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator 

wypoczynku i kierownictwo obozu zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do 

przewinienia środków dyscyplinujących takich jak:  

- Upomnienie ustne w obecności grupy  

- Nagana w obecności całego obozu i pozbawienie przyjemności  

- Nagana w obecności grupy i całego obozu z powiadomieniem rodziców  
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W szczególnych przypadkach zastosowane zostanie wydalenia z obozu na koszt rodziców. 

Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów za 

niewykorzystane dni pobytu. 

 

Stwierdzam, że podałem/am wszystkie znane mi i prawdziwe informacje o dziecku, które mogą 

pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu na kolonii. 

 

Uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązuje się 

do przestrzegania zasad w nim zawartych. 

 

Podpis uczestnika …...................................... 

 

 

Miejscowość i data: …………………………..Podpisy rodziców/ opiekunów…………………………. 

 

 
 

 


