REGULAMIN UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Podczas pobytu na wypoczynku Uczestnik ma obowiązek:
Aktywnie uczestniczyć w proponowanych zajęciach.
Nie oddalać się bez wyraźnego pozwolenia z miejsca pobytu grupy.
Informować opiekunów o wszelkich sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Być życzliwym i koleżeńskim.
Grzecznie i kulturalnie zachowywać się w stosunku do kolegów i dorosłych.
Bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej.
Spożywać grzecznie i kulturalnie wszystkie podawane posiłkiem.
Dbać o higienę osobistą i porządek w pokoju.
Stosować się do regulaminów określających warunki korzystania ze sprzętu i urządzeń np.
toru łuczniczego, kul wodnych, kąpieliska itp.
10. Starać się być samodzielnym, ale pamiętać, że instruktorzy i wychowawcy służą pomocą
przez 24h na dobę.
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Podczas podróży autokarem Uczestnik ma obowiązek:
1.
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Siedzieć na swoim miejscu, nie chodzić po autokarze.
Zachowywać ciszę i spokój podczas podróży.
O wszystkich problemach informować opiekunów.
Na postojach bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekunów, nie oddalać się od
grupy.

Podczas pobytu na zajęciach Uczestnik ma obowiązek:
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Uczestniczyć w zajęciach tylko pod okiem instruktora, zajęcia rozpocząć i kończyć zbiórką.
Zabierać na zajęcia właściwy strój i potrzebny sprzęt.
Nie oddalać się z miejsca zajęć/zabawy bez pozwolenia instruktora/wychowawcy.
Podporządkować się wskazówkom instruktora/wychowawcy prowadzącego zajęcia.
We właściwy sposób zachowywać się w stosunku do innych uczestników zajęć.
Stosować się do poleceń instruktora/wychowawcy i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Podczas pobytu na wypoczynku Uczestnikowi zabrania się :
1. Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów również elektronicznych,
oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających.
2. Korzystania ze sprzętu i gadżetów elektronicznych takich jak laptopów, tabletów, ipod-ów,
telefonów, PSP, konsoli i innych gier elektronicznych poza wyznaczonymi przez Kierownika
Wypoczynku godzinami.
3. Filmowania i fotografowania oraz publikacji nagrań i zdjęć pozostałych uczestników i kadry
bez ich wiedzy i zgody.
4. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych Uczestników i Kadry.
5. Opuszczania terenu ośrodka bez wyraźnej zgody instruktora/wychowawcy.
6. Wychylać się przez okno, siadać na parapecie, biegać po korytarzach.

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

…………………………………………
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

