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Obowiązki i prawa  uczestnika obozu młodzieżowego:  
Grecja 02-12.07.2022 CT Veneto Poland 

 
1. Uczestnik obozu powinien:  

a. Godnie reprezentować swoje środowisko; dbać i szanować ekwipunek własny oraz kolegów (koleżanek), sprzęt 

turystyczny i sportowy udostępniony do wspólnego użytkowania oraz mienie społeczne i prywatne znajdujące się 

w miejscu zakwaterowania; dbać o czystość, higienie i zdrowie; szanować i chronić przyrodę. 

b. Pojawiać się punktualnie na zbiórkach (5 minut przed czasem), gotowy do zajęć. 

c. Zgłaszać opiekunom wszystkie problemy lub dolegliwości.  

d. Zgłaszać opiekunom wszelkie usterki czy też uszkodzenia. 

2. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu lub wszelkie konsekwencje samodzielnego oddalenia się od grupy 

ponosi on pełną odpowiedzialność prawną i finansową, oraz jego opiekun prawny (rodzic). 

3. Z chwila przyjęcia na obóz uczestnik zobowiązany jest do: 

a. Podporządkowania się zarządzeniom i poleceniom kadry obozu oraz regulaminowi obowiązującemu w 

Ośrodku/Hotelu 

b. Przestrzegania niniejszego regulaminu i rozkładu dnia, 

c. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach sportowo – rekreacyjnych oraz w programie obozu w sposób nie 

powodujący dezorganizacji zajęć i programu. W uzasadnionych przypadkach może być zwolniony z zajęć przez 

kadrę obozu. 

d. Przestrzegania czystości w pokoju, w którym mieszka, oraz w jego najbliższym otoczeniu. 

e. Przestrzegania ciszy poobiedniej i nocnej (22.00 – 6.00) i w tym czasie przebywania w swoim pokoju. 

4. Uczestnicy mają prawo do: 

a. Wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu 

b. Uczestniczenia we wszystkich organizowanych na terenie obozu imprezach 

c. Korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego będącego w posiadaniu placówki bądź 

organizatora 

5. Uczestnikowi kategorycznie zabrania się: 

a. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, wychodzenia poza ośrodek, oddalania się od grupy bez zgody kadry 

obozu, samowolnego wchodzenia do wody. 

b. Przebywania na terenie obozu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających jak 

również zażywania ich w czasie trwania obozu. 

c. Przebywania na terenie obozu osób nie będących uczestnikami obozu, zaś uczestnicy „goszczący” takowe osoby 

– bez wiedzy i zgody Kadry obozu - zostaną ukarani. 

d. Palenia tytoniu, e – papierosów itp., a także spożywania napojów energetycznych oraz innych środków 

odurzających w czasie trwania obozu. 

e. Zakłócania ciszy nocnej. 

6. Za niestosowanie się do zarządzeń i zaleceń Kadry obozu, nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, przejawy braku 

koleżeńskości oraz złego zachowania, uczestnicy mogą zostać ukarani: 

a. Upomnieniem, 

b. Powiadomieniem rodziców, 

c. Usunięciem z obozu na koszt opiekunów prawnych, 

7. O wszelkich sprawach nieujętych w powyższym regulaminie decyduje kadra obozu. 

 
Zapoznałem się z regulaminem i zobowiązuję się go przestrzegać 

 

................................................................. 
(miejscowość, data i podpis uczestnika) 

 

 

 ……………………………………………… 

(miejscowość, data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 


