
 
 

REGULAMIN OBOZU 

 

Regulamin obozu organizowanego w miejscowości Leśna Huta w terminie od 4-17.07.2021 roku ma na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników, komfortu wypoczynku i realizacji programu obozu. 

1. Uczestnik obozu ma prawo do:  

a. Pełnego wykorzystania programu obozu. 

b. Korzystania z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na terenie Bazy Harcerskiej Leśna Stacja 

(dalej: BO Leśna Stacja) wyłącznie za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem kadry: kierownika obozu, 

opiekunów, pracowników obsługi BO Leśna Stacja oraz ratownika. 

c. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu. 

d. Kontaktowania się z rodzicami/ opiekunkami prawnymi za pomocą telefonów (w wyznaczonym 

przez opiekunów czasie)  

e. Opieki medycznej w przypadku choroby lub kontuzji.  

 

 

2. Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:  

a. Zabrania ze sobą legitymacji szkolnej. 

b. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów: terminów zbiórek, czasu posiłków, 

zajęć programowych oraz ciszy nocnej). 

c. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania. 

d. Czynnego udziału w zajęciach. 

e. Wykonywania poleceń kadry: kierownika obozu, opiekunów, pracowników obsługi BO Leśna Stacja 

oraz ratownika. 

f. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć 

programowych, wycieczek, ogniska, pobytu na stołówce, pobyty na kąpielisku itp.  

g. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego w 

BO Leśna Stacja. 

h. Dbania o wyposażenie BO Leśna Stacja, obozowiska oraz sprzęt i materiały programowe. 

i. Dbania o higienę osobistą oraz pomieszczeń i namiotów udostępnianych dla Uczestników obozu, 

j. Bezwzględnego stosowania się do obowiązujących wytycznych związanych z zachowaniem 

dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

k. Używania maseczek zasłaniających nos i usta.  

 

 

3. Uczestnikom obozu zabrania się:  

a. Samowolnego opuszczania terenu obozowiska, samowolnego oddalania się od grupy podczas 

zajęć programowych lub wycieczek, ognisk itp.  

b. Zabierania na obóz konsol do gier, konsol, tabletów, komputerów. 

c. Zabierania ze sobą telefonów komórkowych itp. na zajęcia programowe i posiłki, a także 

użytkowania ich podczas ciszy nocnej. 

d. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, 

ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych 

Uczestników. 

e. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych. 

f. Przebywania w innych pomieszczeniach niż te przewidziane na zajęcia. 

g. Przywłaszczania cudzych rzeczy. 

h. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP, przepisami 

przeciwpożarowymi oraz obowiązującymi wytycznymi i regulaminami związanymi z zachowaniem 

dystansu społecznego.  

 



 
 

4. Konsekwencje nie stosowania się do ww. zasad  

a. Za nieprzestrzeganie Regulaminu obozu przewiduje się następujące kary:  

• Nagana udzielona przez kierownika obozu. 

• Telefoniczne powiadomienie rodziców/opiekunów. 

• Usunięcie z obozu na koszt rodziców/opiekunów.  

 

5. Postanowienia końcowe 

a. Rodzice/opiekunowie prawni  ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 

Uczestnika podczas obozu. 

b. Black Wolf  nie ponosi nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia lub zgubienie 

rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, inne 

urządzenia elektroniczne) oraz pieniędzy. 

c. Uczestnicy obozu będą mieli wyznaczony czas na korzystanie z telefonów komórkowych (czas na 

korzystanie z telefonów komórkowych zostanie ustalony na podstawie planu dnia i przekazany 

Uczestnikom podczas trwania obozu). W pozostałym czasie dnia telefony będą przekazywane 

opiekunom grupy.  

 

 

       _________________________________, dnia _______________ 

                         Podpis Klienta 


