REGULAMIN OBOZU
ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA SUKCESU”
10-20.07.2013
1. Regulamin określa zasady postępowania uczestników obozu organizowanego w dniach 10-20.07.13 przez English
Unlimited sp. z o.o. z siedziba w Sopocie w ramach projektu „Szkoła Sukcesu– ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości,
języków obcych i ICT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem oraz przestrzeganie wszystkich zawartych w nim zasad.
3. Obowiązkiem uczestnika obozu jest przestrzeganie ramowego rozkładu dnia, a w szczególności uczestnictwo
w zajęciach i nie spóźnianie się na posiłki.
4. Obowiązkiem uczestnika jest przestrzeganie poleceń wychowawców, nauczycieli i kierownika obozu.
5.Uczestników obowiązuje zachowanie ostrożności w czasie kąpieli, a w szczególności zakaz samowolnego przebywania
w wodzie.
6. Ustala się ponadto:
- zakaz samowolnego oddalania się (z terenu ośrodka, od grupy w czasie zajęć),
- zakaz palenia tytoniu i picia jakiegokolwiek alkoholu (w tym piwa),
- zakaz spożywania innych substancji niedozwolonych (w tym narkotyków)
- zakaz posiadania niebezpiecznych przedmiotów , np. noży, finek, kastetów itp.,
- zakaz wynoszenia i przemieszczania wyposażenia ośrodka „Rzemieślnik” poza jego teren,
- zakaz wprowadzania na teren obozu (w szczególności do pokojów) osób obcych,
- obowiązek zgłaszania wszelkich wizyt rodziców/opiekunów uczestników obozu (z podaniem wychowawcy dokładnej
godziny powrotu w przypadku wspólnego oddalenia się z terenu ośrodka w czasie ustalonym z kierownikiem obozu)
- zakaz opuszczania pokojów w czasie trwania ciszy nocnej,
7. W obozie nie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia nie pozwala na czynny udział w pełnym programie.
W przypadku ujawnienia takiej sytuacji w trakcie obozu oraz wydania orzeczenia lekarskiego, osoby, o których mowa,
zostaną odwiezione do domu,
8. Koszty leczenia antybiotykowego i specjalistycznego uczestnika, ponoszą jego rodzice/prawni opiekunowie.
9. Ponadto uczestnicy zobowiązani są do:
- wzajemnej pomocy, życzliwości, troski o słabszych,
- zachowywania higieny i schludnego wyglądu,
- dbałości o porządek w obiekcie i poszanowania mienia.
- przestrzegania regulaminu Ośrodka „Rzemieślnik”.
10. W czasie wyjść poza teren ośrodka wypoczynkowego należy się poruszać zwartą grupą po chodnikach lub miejscach
przeznaczonych dla pieszych. Jezdnie przekraczamy w miejscach do tego wyznaczonych (pasy) lub zgodnie
z przepisami.
11. W przypadku stwierdzenia naruszeń i nieprzestrzegania regulaminu:
- organizatorzy niezwłocznie powiadomią rodziców uczestnika oraz Dyrekcję szkoły,
- organizatorzy mogą zażądać opuszczenia obozu przez jego uczestnika.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, sportowy oraz inne rzeczy pozostawione
przez uczestników podczas obozu.
13. Za szkody dokonane przez uczestnika w majątku Ośrodka „Rzemieślnik” odpowiadają jego rodzice/opiekunowie
prawni.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2013
Przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do odpowiedzialności za stosowanie powyższego regulaminu.
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