Regulamin letniego obozu naukowego 2018/2019
w ramach projektu Zdolni z Pomorza
Organizator
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Przepisy ogólne
1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu naukowego, a także konsekwencje
wynikające z niedochowania tych obowiązków.
2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu.
3. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej uczestnikami, mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora.
4. Regulamin obowiązuje od chwili zbiórki przed wyjazdem na obóz do zakończenia obozu, tj.
powrotu ucznia do miejsca zbiórki (odbioru przez rodziców lub prawnych opiekunów).
5. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce zbiórki.
6. W sytuacjach losowych rodzice/prawni opiekunowie za zgodą organizatora mogą przed zakończeniem obozu odebrać dziecko, składając stosowne oświadczenie.
7. W trakcie trwania obozu, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek kadry
pedagogicznej.
8. Uczestnik obozu jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), następstwa nieszczęśliwych
wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC), opłaconym przez organizatora obozu.
9. Uczestnik obozu ma prawo do:
1) udziału we wszystkich panelach i warsztatach naukowych,
2) publicznego wyrażania swoich poglądów w sposób kulturalny i nie raniący uczuć osób
trzecich,
3) zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawców, kierownika obozu
i wykładowców prowadzących panele i warsztaty naukowe.
10. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminu obozu,
2) uczestnictwa w panelach i warsztatach naukowych, o ile nie został zwolniony z tych
zajęć przez kierownika obozu, wychowawcę lub lekarza,
3) zabrania ważnej legitymacji szkolnej,
4) przestrzegania podstawowych norm współżycia społecznego, w szczególności takich
jak: punktualność, kultura osobista, szacunek do innych, dbałość o czystość i porządek
w miejscu zakwaterowania oraz w miejscu prowadzenia zajęć sportowych,
5) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 – 6.00; w tym czasie uczestnik może
opuszczać sypialnię tylko w celu skorzystania z toalety lub zgłoszenia dyżurującemu
wychowawcy dolegliwości lub zauważonych nieprawidłowości,
6) przestrzegania poleceń kierownika obozu, wychowawców oraz osób prowadzących
panele i warsztaty naukowe, a także kierowcy autobusu oraz pracowników instytucji,
w których przebywa w trakcie wycieczek dydaktycznych,
7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wyszczególnionych w niniejszym regulaminie,
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8) informowania wychowawcy o odniesionych obrażeniach, chorobie lub złym samopoczuciu,
9) zabezpieczenia swojego mienia, szczególnie przedmiotów o większej wartości,
przed kradzieżą lub zniszczeniem.
Przez cały czas trwania obozu, zarówno na terenie ośrodka, jak również podczas paneli, warsztatów naukowych i wycieczek dydaktycznych, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania jakichkolwiek środków psychoaktywnych. Zakaz dotyczy zarówno
uczestników obozu, jak również kierownika obozu, wychowawców, wykładowców prowadzących panele i warsztaty naukowe, a także pozostałych osób zatrudnionych przy realizacji obozu. O konieczności stosowania przez uczestnika obozu środków psychoaktywnych przepisanych przez lekarza należy powiadomić kierownika obozu oraz wychowawcę.
Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy lub kierownika obozu,
2) zakazem udziału w niektórych zajęciach opisanych w programie obozu (ukarany w ten
sposób uczestnik musi mieć zapewnioną opiekę),
3) powiadomieniem rodziców lub szkoły o niewłaściwym zachowaniu,
4) wydaleniem z obozu.
Uczestnik wydalony z obozu musi być w ciągu 24 godzin odebrany przez rodziców (opiekunów
prawnych). Jeżeli nie zostanie w tym czasie odebrany, kierownik obozu może przekazać taką
osobę pod opiekę właściwych władz (np. policji).
W przypadku rażącego naruszenia zasad organizator obozu zastrzega sobie prawo powiadomienia odpowiednich władz.
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników obozu

1. Uczestnicy obozu muszą przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka. Wyjście poza teren ośrodka możliwe jest wyłącznie w grupie zorganizowanej, w towarzystwie wychowawcy.
3. Poruszając się pieszo po drogach uczestnicy obozu muszą bezwzględnie stosować się
do przepisów ruchu drogowego.
4. Podczas zajęć sportowych uczestnikom obozu nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych
ćwiczeń ani korzystać ze sprzętu bez wyraźnej zgody osoby prowadzącej zajęcia.
5. Uczestnicy obozu mogą wsiadać do autobusu lub wysiadać z niego wyłącznie za wiedzą i zgodą
wychowawców.
6. W trakcie przejazdu uczestnicy obozu muszą siedzieć na zajmowanych miejscach. Zabrania się
wstawania i chodzenia w autobusie w czasie jazdy.
7. Podczas zwiedzania uczestnicy obozu nie mogą samowolnie oddalać się od grupy. Każda potrzeba oddzielenia się od grupy musi być zgłaszana do wychowawcy i dozwolona jest dopiero
po uzyskaniu wyraźnej zgody wychowawcy.
8. Kąpiel możliwa jest w grupie do 15 uczniów wyłącznie w kąpielisku strzeżonym przez ratownika.
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Dodatkowe warunki uczestnictwa w obozie
1. Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu obozu, regulaminu
ośrodka oraz do poleceń kierownika placówki wypoczynku i wychowawców.
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, przybory toaletowe, środki sanitarne, itp.).
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, rzeczy wartościowe,
biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze.
4. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu na obozie oraz w trakcie podróży.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania.
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czytelny podpis uczestnika

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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