
Załącznik nr 1 do karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu  

 
 

Regulamin campu/obozu/kolonii/zimowiska 
 

I. Uczestnik obozu zobowiązany jest do: 

 
1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców campu/obozu/kolonii/zimowiska. 
2. Przestrzegania wewnętrznego regulaminu hotelu/ośrodka. 
3. Przestrzegania przepisów prawa miejscowego. 
4. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na campie/obozie/kolonii/zimowisku: 

regulaminu kąpieli, p.poż, regulaminu wycieczek itp. 
5. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia.  
6. Punktualnego przybywania na zbiórki, posiłki i zajęcia, 
7. Dbania o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników wyjazdu,  
8. Obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach kulturalnych, rozrywkowych 

oraz edukacyjnych, 
9. Dbania o porządek w pokojach i na terenie całego obiektu, 
10. Dbania o higienę osobistą, 
11. Przebywania w trakcie ciszy nocnej i ciszy poobiedniej we własnym pokoju,  
12. Przestrzegania ciszy nocnej. 
13. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, wycieczek, 

zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyjść na dyskoteki itp. 
14. Zgłoszenia kierownikowi campu/obozu/kolonii/zimowiska lub wychowawcy wszystkich 

zauważonych przez siebie usterek i nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu. 
15. Zgłoszenia kierownikowi campu/obozu/kolonii/zimowiska lub wychowawcy faktu 

nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu. 
16. Zgłoszenia kierownikowi campu/obozu/kolonii/zimowiska lub wychowawcy problemów 

zdrowotnych. 
17. Zgłoszenia kierownikowi campu/obozu/kolonii/zimowiska lub wychowawcy kradzieży lub innego 

przestępstwa popełnionego na szkodę uczestnika wyjazdu lub obsługi. 
18. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu 

 
II. Uczestnikowi zabrania się: 

 
1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji campu/obozu/kolonii/zimowiska pod groźbą 

odpowiedzialności finansowej. 
2. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu capmu/obozu/kolonii/zimowiska, miejsca zajęć 

itp. 
3. Kupowania, posiadania i spożywania alkoholu, a także napojów energetycznych, kupowania, 

posiadania i palenia papierosów, w tym elektronicznych oraz kupowania, posiadania 
i zażywania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych/odurzających.  

4. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu. 
5. Przebywania w innych pokojach podczas wypoczynku między zajęciami bez zgody wszystkich 

jego mieszkańców. 
6. Filmowania, przetwarzania, udostępniania i fotografowania innych uczestników oraz kadry bez 

ich zgody. 
7. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej (w tym „hejtowania”) wobec innych uczestników 

wyjazdów.   
8. Posiadania przy sobie sprzętu elektronicznego poza jednym telefonem komórkowym, który 

będzie do dyspozycji jedynie w wyznaczonych przez kierownika kolonii dniach i godzinach. 
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III. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi 

przewinienia: 

 
1. Upomnieniem wychowawcy. 
2. Upomnieniem kierownika obozu. 
3. Ustną naganą.  
4. Pisemną naganą z powiadomieniem rodziców.  
5. Wydaleniem z obozu/kolonii/zimowiska bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu. 

 
IV. Ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych na terenie campu/obozu/kolonii/zimowiska: 

 
Na terenie capmów/obozów/kolonii/zimowisk obowiązują ograniczenia w korzystaniu z telefonów 
komórkowych. Dzieci będą mogły korzystać ze swoich telefonów w dniach i w godzinach 
wyznaczonych przez kierownika kolonii. Poza tym czasem telefony będą zdeponowane 
w campowym sejfie (nie dotyczy obozów w Austrii, Bułgarii i USA). 

 
V. Inne postanowienia rodzica/opiekuna prawnego:  

 
1. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu lub zażycia narkotyków wyrażam zgodę 

na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi przez kierownika wypoczynku 
lub w jego obecności na koszt rodziców/opiekunów. 

2. Wyrażam zgodę na podanie dziecku podstawowych leków w razie zaistniałej potrzeby. 
3. W razie zagrożenia zdrowia i życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje. 
4. W przypadku zażywania przez dziecko jakichkolwiek lekarstw, zobowiązuję się do ich 

przekazania wychowawcy lub kierownikowi capmu/obozu/kolonii/zimowiska przed wyjazdem 
dziecka. Opakowanie będzie opisane czytelnie imieniem i nazwiskiem dziecka oraz będzie 
zawierać instrukcję dawkowania lekarstw. Ponadto wyrażam zgodę na podawanie lekarstw 
mojemu dziecku podczas trwania camu/obozu/kolonii/zimowiska przez 
wychowawcę/pielęgniarkę.   

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć i materiałów 
audiowizualnych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym 
z działalnością Organizatorów campu/obozu/kolonii/zimowiska (przede wszystkim 
zamieszczanie w bezpłatnych publikacjach, materiałach promocyjnych, umieszczanie 
na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów).  

6. Przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni finansowo 
za szkody wyrządzone przez dziecko w trakcie trwania turnusu.  

7. W razie rażącego łamania regulaminu przez uczestnika campu/obozu/kolonii/zimowiska, 
decyzją podjętą przez kadrę, dotyczącą odesłania dziecka do domu, opiekun prawny 
(lub osoba upoważniona) jest zobowiązany odebrać dziecko na swój koszt do 12 godzin 
od momentu poinformowania.  

 
Zapoznałam/-em się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się zapoznać z jego 
treścią mojego podopiecznego 
 
 
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego                                     Data i podpis uczestnika wyjazdu      
 


