Regulamin Letniego Obozu Naukowego
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdansku

Przepisy ogólne
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestnikow obozu naukowego, a takze
konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązkow.
2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestnikow obozu.
3. Uczestnikami obozu naukowego, zwanymi dalej uczestnikami, mogą byc jedynie osoby
wskazane przez Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje od chwili zbiorki przed wyjazdem na oboz do zakonczenia obozu, tj.
powrotu ucznia do miejsca zbiorki (odbioru przez rodzicow lub prawnych opiekunow).
5. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce zbiorki.
6. Po powrocie z obozu dziecko przejmuje tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.
W sytuacji, gdy rodzic nie moze odebrac dziecka, wyraza pisemną zgodę na samodzielny
powrot dziecka do domu.
7. W sytuacjach losowych, rodzice lub prawni opiekunowie, za zgodą organizatora mogą przed
zakonczeniem obozu odebrac dziecko, składając stosowne oswiadczenie.
8. W trakcie trwania obozu, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazowek kadry
pedagogicznej.
9. Uczestnik obozu jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęsliwych wypadkow (NNW),
opłaconym przez organizatora obozu.
10. Uczestnik obozu ma prawo do:
a)
udziału we wszystkich panelach i warsztatach naukowych,
b)
publicznego wyrazania swoich poglądow w sposob kulturalny i nie raniący uczuc
osob trzecich,
c)
zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcow, kierownika obozu
i wykładowcow prowadzących panele i warsztaty naukowe.
11. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
a)
przestrzegania regulaminu obozu,
b)
uczestnictwa w panelach i warsztatach naukowych, o ile nie został zwolniony
z tych zajęc przez kierownika obozu, wychowawcę lub lekarza,
c)
zabrania waznej legitymacji szkolnej oraz dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie społeczne (druk potwierdzający ubezpieczenie dziecka w zakładzie pracy
rodzica),
d)
przestrzegania podstawowych norm wspołzycia społecznego, w szczegolnosci
takich jak: punktualnosc, kultura osobista, szacunek do innych, dbałosc o czystosc
i porządek w miejscu zakwaterowania oraz w miejscu prowadzenia zajęc sportowych,
e)
przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00; w tym czasie uczestnik
moze opuszczac sypialnię tylko w celu skorzystania z toalety lub zgłoszenia dyzurującemu
wychowawcy dolegliwosci lub zauwazonych nieprawidłowosci,

12.

13.

14.

15.

f)
przestrzegania polecen kierownika obozu, wychowawcow oraz osob
prowadzących panele i warsztaty naukowe, a takze kierowcy autobusu oraz pracownikow
instytucji, w ktorych przebywa w trakcie wycieczek dydaktycznych,
g)
przestrzegania zasad bezpieczenstwa, wyszczegolnionych w niniejszym
regulaminie,
h)
informowania wychowawcy o odniesionych obrazeniach, chorobie lub złym
samopoczuciu,
i)
zabezpieczenia swojego mienia, szczegolnie przedmiotow o większej wartosci,
przed kradziezą lub zniszczeniem.
Przez cały czas trwania obozu, zarowno na terenie osrodka, jak rowniez podczas paneli,
warsztatow naukowych i wycieczek dydaktycznych, obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania jakichkolwiek srodkow psychoaktywnych. Zakaz
dotyczy zarowno uczestnikow obozu, jak rowniez kierownika obozu, wychowawcow,
wykładowcow prowadzących panele i warsztaty naukowe, a takze pozostałych osob
zatrudnionych przy realizacji obozu. O koniecznosci stosowania przez uczestnika obozu
srodkow psychoaktywnych przepisanych przez lekarza nalezy powiadomic kierownika obozu
oraz wychowawcę.
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik moze zostac ukarany:
a) upomnieniem wychowawcy lub kierownika obozu,
b) zakazem udziału w niektorych zajęciach opisanych w programie obozu (ukarany w ten
sposob uczestnik musi miec zapewnioną opiekę),
c) powiadomieniem rodzicow lub szkoły o niewłasciwym zachowaniu,
d) wydaleniem z obozu.
Uczestnik wydalony z obozu musi byc w ciągu 12 godzin odebrany przez rodzicow lub
prawnych opiekunow. Jezeli nie zostanie w tym czasie odebrany, kierownik obozu moze
przekazac taką osobę pod opiekę własciwych władz (np. policja).
W przypadku razącego naruszenia zasad przez uczestnika, organizator obozu zastrzega sobie
prawo powiadomienia odpowiednich władz.

Strona

1. Uczestnicy obozu muszą przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisow prawa.
2. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego opuszczania terenu osrodka. Wyjscie poza
teren osrodka mozliwe jest wyłącznie w grupie zorganizowanej, w towarzystwie
wychowawcy.
3. Poruszając się pieszo po drogach uczestnicy obozu muszą bezwzględnie stosowac się
do przepisow ruchu drogowego.
4. Podczas zajęc sportowych uczestnikom obozu nie wolno samodzielnie wykonywac zadnych
cwiczen ani korzystac ze sprzętu bez wyraznej zgody osoby prowadzącej zajęcia.
5. Uczestnicy obozu mogą wsiadac do autobusu lub wysiadac z niego wyłącznie za wiedzą
i zgodą wychowawcow.
6. W trakcie przejazdu srodkiem transportu, uczestnicy obozu muszą siedziec na zajmowanych
miejscach. Zabrania się wstawania i chodzenia w autobusie w czasie jazdy.
7. Podczas zwiedzania uczestnicy obozu nie mogą samowolnie oddalac się od grupy. Kazda
potrzeba oddzielenia się od grupy musi byc zgłaszana wychowawcy i dozwolona jest dopiero
po uzyskaniu wyraznej zgody wychowawcy.
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Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników obozu

8. Kąpiel mozliwa jest w grupie do 15 uczestnikow wyłącznie w kąpielisku strzezonym przez
ratownika.
9. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawow sugerujących zakazenie
koronawirusem, niezwłocznie uczestnik ten zostanie odizolowany w oddzielnym
pomieszczeniu. O sytuacji zostanie powiadomiony rodzic lub prawny opiekun.

Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozie
1. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosowac się do regulaminu obozu, regulaminu
osrodka oraz do polecen kierownika placowki wypoczynku i wychowawcow.
2. Uczestnik powinien zabrac ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory
toaletowe, srodki sanitarne, itp.).
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialnosci materialnej za sprzęt elektroniczny, rzeczy
wartosciowe, bizuterię, telefony komorkowe oraz pieniądze.
4. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialnosc za wszelkie szkody
wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozie oraz w trakcie podrozy.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomosci i zobowiązuję się do stosowania.
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.………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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………………................................................
czytelny podpis uczestnika

