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REGULAMIN OBOZU NAUKOWEGO  

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 

"KLUCZE DO PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW SADZEWICZOWEJ" 

 

§1 

1. Każdy Uczestnik/-czka obozu zobowiązany/-a jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik/-czka zobowiązuje się do: 

 aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych;  

 przestrzegania ramowego rozkładu dnia (godzin zbiórki, ciszy nocnej, punktualności w czasie posiłków); 

 dbania o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania/pobytu i poza jego  
terenem; 

 stosowania się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów; 

 stosowania się do poleceń wychowawcy obozu oraz osób prowadzących warsztaty; 

 przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego i wzajemnego szacunku;  

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i 
zdrowia innych, obowiązkowego i natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcy, kierownika 
lub organizatora Obozu; 

 przestrzegania zasad ogólnych dotyczących reżimu sanitarnego w szczególności zachowania dystansu 
społecznego, przestrzegania wzmożonych zasad higieny i obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach 
publicznych i w sytuacjach gdy utrudniona jest możliwość zachowania dystansu. 

3.Rodzice/Opiekunowie Prawni Uczestnika/-czki zobowiązują się do pokrycia wszystkich strat materialnych, 

spowodowanych przez uczestnika/-czkę Obozu podczas pobytu na przedmiotowym obozie naukowym. 

4. Uczestnikowi/-czce Obozu nie wolno oddalać się samodzielnie od grupy, zwłaszcza poza teren obozu  

bez wiedzy  i zgody  wychowawców. 

5. Na Obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, spożywania 

alkoholu, palenia tytoniu oraz  zażywania narkotyków i innych środków odurzających pod sankcją 

natychmiastowego wydalenia z Obozu. 

6. Każdy Uczestnik/-czka ma prawo: 

 brać udział we wszystkich zajęciach programowych, 

 wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawców, 

 do bezpiecznego udziału w projekcie. 
7. Organizator oraz kadra obozu nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny oraz  inne rzeczy 

wartościowe Uczestników/-czek. 

§2 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę; 

 nagana wychowawcy; 

 powiadomienie rodziców (opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu; 

 wydalenie z Obozu  
 


