REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU
1. Uczestnik ma prawo do:
◦

opieki wychowawczej i warunków zapewniających zdrowy i bezpieczny wypoczynek,

◦

poszanowania własnej godności,

◦

równego traktowania,

◦

sprawiedliwej oceny,

◦

swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie obraża to innych osób,

◦

komunikacji z rodzicami (opiekunami),

◦

udziału we wszystkich aktywnościach realizowanych podczas wypoczynku adekwatnie do swojego wieku,

◦

zgłaszania uwag i wniosków kadrze wypoczynku.

2. Uczestnik ma obowiązek:
◦

przestrzegania

niniejszego

Regulaminu

i innych

regulaminów obowiązujących

podczas

wypoczynku

(np. regulamin ośrodka wypoczynkowego, regulamin bezpieczeństwa ppoż, regulamin kąpieli, regulamin
poruszania się po drogach, regulamin przejazdu autokarem),
◦

przestrzegania ustalonego porządku dnia – w tym ciszy nocnej,

◦

stosowania się do wskazówek i poleceń kadry wypoczynku,

◦

zachowania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego i kulturą osobistą,

◦

odnoszenia się z szacunkiem do innych osób i poszanowaniem ich praw oraz własności,

◦

dbania o higienę osobistą,

◦

dbania o ład, porządek i sprzęt (własny i udostępniony),

◦

dbania o dobrą i miłą atmosferę,

◦

aktywnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach.

3. Rodzice (opiekunowie) uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody przez niego spowodowane.
Organizator wypoczynku ma prawo obciążyć rodziców (opiekunów) kosztami ich usunięcia pod warunkiem
udokumentowania szkody stosownym protokołem.
4. Niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie, przybory toaletowe, kask rowerowy, inne rzeczy osobiste) uczestnik zabiera ze
sobą.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny (telefony komórkowe, tablety, konsole gier, sprzęt rtv,
itp.) i inne wartościowe rzeczy, które uczestnik zabierze ze sobą na wypoczynek. Organizator zaleca powstrzymanie się
od ich dawania uczestnikom na czas wypoczynku.
6. Uczestnik posiadający sprzęt elektroniczny, o którym mowa wyżej, będzie mógł korzystać z niego w wyznaczonym przez
kierownika wypoczynku czasie. Organizator może wprowadzić obowiązkowy depozyt posiadanego przez uczestników
sprzętu elektronicznego.
7. Rodzice (opiekunowie) pieniądze przeznaczone na drobne wydatki własne uczestnika (tzw kieszonkowe) przekazują
kadrze wypoczynku zapakowane w kopertę opisaną imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wysokością kwoty, o ile to
możliwe w nominałach o niskich wartościach (10zł, 20zł).
8. Kontakt telefoniczny rodziców (opiekunów) z dziećmi za pośrednictwem kadry wypoczynku możliwy jest w każdym
czasie o ile okoliczności prowadzonych zajęć na to pozwalają.
9. Zabrania się zabierania ze sobą na wypoczynek jakichkolwiek zwierząt.
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10. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka wypoczynkowego, miejsc prowadzenia zajęć, oddalania się od
grupy podczas wszelkiego rodzaju wyjść i wycieczek.
11. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach, szczególnie zagrożeń dla bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, należy
niezwłocznie informować wychowawcę lub inne osoby należące do kadry wypoczynku.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i środków odurzający,
a także ich posiadania.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania i posiadania rzeczy niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu
lub życiu innych osób.
14. Zabrania się samowolnego przyjmowania i posiadania leków. Wszelkie konieczne leki rodzice (opiekunowie) przekazują
kadrze wypoczynku z informacją kiedy i jak maja być zażywane. Leki podaje uprawniona osoba (np. ratownik medyczny,
pielęgniarka, lekarz) lub wychowawca.
15. Zabrania się przechowywania w kwaterach produktów żywnościowych. Organizator może wprowadzić bank łakoci, które
będą wydawane uczestnikom w odpowiednich do tego porach i porcjach.
16. Nie wolno używać cudzej własności bez zgody właściciela.
17. Zabrania się przyjmowania wszelkich osób postronnych. Odwiedziny rodziców (opiekunów) są możliwe po
wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownikiem wypoczynku lub wychowawcą i z uwzględnieniem harmonogramu
wypoczynku. Uczestnik może opuścić ośrodek wypoczynkowy pod opieką rodzica (opiekuna). Wymagane jest pisemne
potwierdzenie wyjścia i powrotu.
18. Za aktywność i szczególnie wzorowe zachowanie uczestnik może zostać nagrodzony: wyróżnieniem na forum grupy,
wyróżnieniem na forum wszystkich uczestników, powierzeniem zaszczytnej funkcji, dyplomem, listem pochwalnym
do szkoły do której uczęszczał, nagrodą rzeczową.
19. Za nieprzestrzeganie Regulaminu uczestnik może zostać ukarany: upomnieniem, pozbawieniem udziału w niektórych
zajęciach, naganą na forum grupy, naganą na na forum wszystkich uczestników, powiadomieniem rodziców
(opiekunów), powiadomieniem szkoły do której uczęszczał.
20. W przypadku ciężkiego lub częstego naruszenia Regulaminu, kierownik wypoczynku ma prawo skreślić uczestnika z listy
uczestników wypoczynku co pociąga za sobą bezzwłoczne wydalenie uczestnika z wypoczynku na koszt rodziców
(opiekunów) bez zwrotu kosztów jego udziału w wypoczynku.
21. W sytuacjach nietypowych lub wyjątkowych ostateczną decyzje podejmuje kierownik wypoczynku kierując się dobrem
uczestnika i względami społecznymi.

Ja niżej podpisany akceptuję Regulamin i oświadczam, że zapoznałem moje dziecko (uczestnika) z jego postanowieniami.

.........................................................
miejscowość, data

...............................................................
czytelny podpis rodzica (opiekuna)
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