wypoczynek dla aktywnych i ciekawych
REGULAMIN OBOZU LETNIEGO
Kadra Mówiącego Kija dołoży wszelkich starań, aby stworzyć uczestnikom jak najlepsze warunki do
wypoczynku i umożliwić aktywne uczestnictwo w zaplanowanych przez nas zajęciach.
Uczestnikami obozu mogą zostać osoby zakwalifikowane na obóz.
Uczestnicy obozu mają prawo do:
- spokojnego wypoczynku,
- uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach podczas obozu,
- korzystania ze wszystkich udostępnionych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji
programu zajęć.
Uczestnicy obozu mają obowiązek:
- przestrzegać regulaminu obozu,
- punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia i posiłki,
- przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie ciszy nocnej,
- wykonywać polecenia kierownika i wychowawców obozu,
- dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników,
- szanować rzeczy, które otrzymają do użytku,
- przestrzegać czystości na terenie obozu,
- podczas wypoczynku i ciszy nocnej przebywać we własnym pokoju; przebywanie w innym pokoju
podczas wypoczynku jest możliwe wyłącznie za zgodą jego mieszkańców,
- nie oddalać się bez zezwolenia kierownika lub wychowawcy z terenu prowadzenia obozu.
Uczestników obozu obowiązuje bezwzględny zakaz:
- posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów oraz posiadania i zażywania
narkotyków i środków odurzających; uczestnik podejrzany o spożywanie alkoholu, posiadanie
i palenie papierosów oraz posiadanie i zażywanie narkotyków i środków odurzających może być
poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi,
- stosowania przemocy fizycznej i psychicznej,
- posiadania włączonego telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych podczas
zajęć,
- przebywanie w pobliżu zbiorników wodnych bez zgody wychowawcy.
Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają materialnie ich rodzice.
Firma Mówiący Kij nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników obozu. Organizator zaleca
nie zabierania na obóz cennych rzeczy np. telefonów komórkowych. Kontakt z dzieckiem będzie
możliwy poprzez kierownika wypoczynku lub wychowawców.
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