
Regulamin obozu: 

1. Każdy obozowicz zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania regulaminu. Winien stosować się do poleceń 
kierownika oraz wychowawców. 

2. Zabrania się samowolnego opuszczania terenu obozu. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w 
sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy.  

3. Uczestnicy obozu zobligowani są do przestrzegania porządku dnia.  
4. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia. 
5. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych uczestników obozu. 
6. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu, wulgarnego 

zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku. 
7. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy oraz dokumentów (paszport, legitymacja). 

Zalecamy zdeponowanie pieniędzy u wychowawcy. 
8. Za zagubiony sprzęt RTV oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione bez opieki (nie zdeponowane u 

wychowawcy lub kierownika) organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
9. Uczestnik kolonii/obozu zobowiązany jest brać udział we wszystkich zajęciach organizowanych przez 

wychowawców oraz stosować się do poleceń wychowawców. 
10. Zabrania się posługiwania otwartym ogniem oraz grzałkami w budynku. Zakazuje się samowolnego rozpalania 

ognisk. W przypadku zauważenia pożaru lub sytuacji grożącej pożarem należy natychmiast powiadomić 
wychowawcę i/lub kierownika. 

11. Nie wolno podejmować prób napraw instalacji znajdujących się w budynku (zwłaszcza elektrycznej). Zabrania się 
używania sprzętu przeciwpożarowego dla celów nie związanych z akcją ratowniczą. 

12. W czasie zagrożenia pożarowego uczestnicy obozu opuszczają teren pod opieką Wychowawców. 
13. Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nie 

nadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów 
ratownika. Kąpiel rozpoczyna się i kończy ustalonym sygnałem. 

14. Na stoku narciarskim uczestnicy przebywają jedynie pod opieką instruktora lub wychowawcy. 
15. Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy. Zabrania się wybiegania na 

jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań. 
16. W trakcie przejazdu autokarem zabrania się wychylania przez okna oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów. 

Podczas podróży należy siedzieć na wyznaczonym miejscu i nie chodzić po autokarze. Wszelkie problemy należy 
zgłaszać wychowawcy.  

17. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu 
na kolonii/obozie. 

18. Nie zastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym 
usunięciem z obozu na koszt rodziców lub opiekunów z powiadomieniem jednostki wykupującej skierowanie 
(zakład pracy, szkoła itp.). 

………………………..……………………………………… 
                                                                                                            Podpis dziecka  i  rodzica, lub opiekuna prawnego  

 
 
Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie swojego dziecka w czasie trwania obozu oraz publikowanie 
tych materiałów na stronie internetowej Frygi Drygi, profilu Facebook oraz użycie ich wyłącznie w celach 
marketingowych. Prawa autorskie do tych materiałów są własnością Frygi Drygi. 

                                                                                                           
……………………………………………………………………… 

                                                                                                                            Podpis rodzica, lub opiekuna prawnego  
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody,  na podanie mojemu dziecku leków nie wymagających recepty po 
wcześniejszej konsultacji telefonicznej.  

                                                                                                                             
……………………………………………………………………… 

                                                                                                                            Podpis rodzica, lub opiekuna prawnego 
*niepotrzebne skreślić 


