
 

REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU JĘZYKOWEGO SummerSMILE

 

1 . Uczestnik obozu zobowiązany jest uczestniczyć w imprezach organizowanych przez wychowawców, stosować się do
regulaminu uczestnika obozu i ośrodka oraz do poleceń kierownika, wychowawców, instruktorów i opiekunów. Stosuje się
on również do rozkładu dnia.

2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędne przedmioty wymienione przez organizatorów obozu.

3. Uczestnik obozu dba o swoją czystość osobistą oraz ład i porządek w swoim pokoju jak również na terenie Ośrodka.

4 . Uczestnikowi nie wolno samowolnie opuszczać terenu obozu, a w czasie ciszy nocnej - budynku. Zobowiązuje się on
również do przestrzegania godzin ciszy nocnej.

5. Organizator nie odpowiada za zgubione przez uczestników, a należące do nich pieniądze, dokumenty i inne przedmioty,
jeśli nie zostały złożone w depozycie u wychowawcy grupy.

6. Uczestnikom obozu bezwzględnie zabrania się:

- posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych,

- wprowadzania na teren Ośrodka osób postronnych bez uprzedniej zgody Kierownika obozu,

- samowolnego oddalania się z terenu Ośrodka a w czasie trwania ciszy nocnej - opuszczania budynku Ośrodka.

7. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnej kąpieli w basenie.

8. Sprzęt rekreacyjno – sportowy powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem za zgodą i wiedzą opiekunów
oraz pod ich nadzorem.

9. Za szkody dokonane przez uczestnika w majątku ośrodka odpowiadają jego rodzice /opiekunowie.

1 0 . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zastosowania w stosunku do uczestnika środków dyscyplinarnych z
odesłaniem do domu na koszt rodziców włącznie, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu w przypadku
drastycznego łamania regulaminu obozu.

11. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego
podczas podróży i pobytu na obozie na podstawie protokołu szkody sporządzonego w obecności Kierownika Obozu.

12. Na obozie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas posiłków, zajęć integracyjnych, językowych i
wychowawczych oraz w trakcie ciszy nocnej. Dopuszczalne jest używanie telefonów komórkowych podczas ciszy
poobiedniej oraz czasu wolnego (ewentualnie dodatkowo w godz. 21.00 - 22.00). W każdym czasie rodzice w sprawach
bardzo ważnych będą mogli kontaktować się z wychowawcą grupy lub z kierownikiem obozu.


