Regulamin obozu harcerskiego, koloni zuchowej - Hufiec Gorczański

1. Uczestnik obozu / kolonii ma prawo:
- do udziału we wszystkich zajęciach programowych,
- wyrażać publ. swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi probl. do kom. lub instruktora,
- do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony instruktorów.
- korzystać z urzadzeń rekreacyjnych na terenie obozu
2. Uczestnik obozu / kolonii zobowiązany jest:
- przestrzegać regulaminów jakie obowiazują na obozie / kolonii, oraz stosować się do poleceń instruktorów,
- zabrać ze sobą legitymację harcerską i szkolną,
- uczestniczyć we wszystkich zajęciach progr. o ile nie został zwolniony przez inst.lub lekarza,
- punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie pobytu na placówce,
- mieć szacunek do instruktorów, kolegów i innych osób,
- przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in. dotyczących kąpieli i ruch drogowego,
- informować kadrę obozu / kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
3. Uczestnik jego rodzice – opiekunowie ponosić bedą odpowiedzialność finansową za wyrządzone przez niego
szkody podczas pobytu na obozie.
4. Komenda obozu nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności
uczestnika. Nie bierzemy odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne wartościowe przedmioty, które
nie zostaną przekazane do depozytu (jeżeli uczestnicy wezmą ze sobą telefon to tylko na odpowiedzialność
dziecka i rodziców).W czasie ciszy nocnej telefony komórkowe mogą być deponowane u Komendanta
Obozu.
5. Na obozach ZHP obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu
oraz posiadania i zażywania środków odurzających.
6. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy i zgody
instruktora.
7. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników, a po
wcześniejszym zawiadomieniu rodziców - opiekunów zostanie wydalony z obozu na koszt własny rodziców opiekunów..W takim przypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48
godzin. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika obozu zastrzega sobie prawo do
przekazania Go pod opiekę właściwych władz.
8. Jeżeli uczestnik przyjmuje jakiekolwiek leki należy je przekazać bezpośrednio wyznaczonej osobie przed
wejściem do autobusu –leki w woreczku z wyraźnym opisem dawkowania.
9. Niniejsze warunki stanowią integralna część umowy zgłoszenia zawartej z Gorczańskim Hufcem ZHP.

Oświadczam, że znam i akceptuje powyższe warunki uczestnictwa mojego dziecka, które są dla mnie zrozumiałe.
Podpis rodziców – prawnych opiekunów ......................................................................
podpis uczestnika.........................................................................................
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