Regulamin Kolonii/Obozu
Niniejszy Regulamin określa przepisy regulujące przebieg obozów i kolonii organizowanych przez B. P. „EURUS”

I

Pobyt

1.1.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie - hotelu, ośrodka, campingu z którymi
zostaną zapoznani w pierwszym dniu pobytu a w szczególności:
a/ zakazu używania ognia otwartego
b/ zakazu zakłócania spokoju po godz. 22:00
c/ zakazu zanieczyszczenia terenu obiektu oraz sanitariatów
d/ zakazu kąpieli bez wiedzy opiekuna
e/ zakazu: spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających / zatrzymane używki ulegają zniszczeniu /
1.2.
Korzystanie ze sprzętów i urządzeń będących na wyposażeniu obiektu winno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem.
Ich uszkodzenie lub zniszczenie spowoduje pokrycie kosztów naprawy przez sprawcę lub jego prawnych opiekunów.
1.3.
Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości i porządku w zajmowanych pokojach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu
- każdego dnia a w szczególności w dniu wyjazdu.
1.4.
Uczestnikom zabrania się opuszczania terenu obozu/kolonii / hotelu, ośrodka, campingu / bez zgody opiekuna.
1.5.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonego porządku dnia.
1.6.
Uczestnicy / lub ich prawni opiekunowie / ponoszą odpowiedzialność za szkody, wyrządzone w czasie podróży lub podczas
pobytu na kolonii/obozie.

======================================================================================

II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Wycieczki
W czasie wycieczek autokarowych zabrania się zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń wewnętrznych
Zabrania się obsługiwania urządzeń autokaru / sprzęt audio-video, barek / bez zgody obsługi autokaru.
W czasie wycieczek pieszych należy poruszać się zgodnie z zaleceniami i w szyku określonym przez opiekunów.
Uczestnikom nie wolno bez wiedzy opiekuna oddalać się od grupy.
W czasie zwiedzania należy dostosować się do wewnętrznych przepisów miejsc zwiedzanych i poleceń pilota - przewodnika.

======================================================================================
III Kąpiel
3.1.

Kąpiel winna odbywać się wyłącznie w obecności opiekuna - ratownika, zgodnie z przepisami wewnętrznymi
obowiązującymi na kąpielisku ze szczególnym uwzględnieniem:
a/ obowiązku dostosowania się do poleceń opiekuna - ratownika
b/ zakazu biegania i popychania innych uczestników kąpieli
c/ zakazu korzystania ze zjeżdżalni niezgodnie z ich przeznaczeniem
3.2.
Kąpiel w morzu odbywa się wyłącznie pod opieką ratownika i opiekuna zgodnie z regulaminem kąpieliska.
3.3.
W czasie kąpieli uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń ratownika oraz natychmiastowego
reagowania na ustalone przez niego sygnały dotyczące zachowania się podczas kąpieli.
3.4.
Uczestnicy winni stosować się do zaleceń opiekunów w zakresie ochrony przeciwsłonecznej.

======================================================================================

IV Rada obozu
Wszelkie sprawy merytoryczne i wychowawcze rozstrzyga Rada obozu, w której skład wchodzą kierownik obozu, wychowawcy
oraz trzech przedstawicieli wybranych z grona uczestników obozu.
Rada obozu przyjmuje wszystkie uwagi uczestników obozu, może wnioskować o zmiany na obozie oraz ma prawo relegować
z obozu uczestnika gdy wszystkie formy wychowawcze nie odniosły skutku. Koszty związane z relegowaniem nieodwołalnie zostaną
pokryte przez uczestnika lub jego prawnych opiekunów.

================================================================================
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz inne rzeczy
pozostawione przez uczestników podczas pobytu na obozie/kolonii oraz w środkach transportu .

Miejscowość, data: ........................................................./ Czytelny podpis uczestnika: ...................................................................

Akceptuję - czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna: ............................................................................................................

