REGULAMIN OBOZU REKREACYJNO-JEŹDZIECKIEGO LUB JEŹDZIECKIEGO
I
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Definicje:
1.1. Regulamin - regulamin obozu rekreacyjno-jeździeckiego lub jeździeckiego i warunki uczestnictwa
1.2. Organizator – Chata Zbójców w Bucharzewie
1.3. Obozowicz – uczestnik obozu
1.4. Opiekun – Rodzic/opiekun prawny odpowiedzialny za obozowicza
2. Obóz w Bucharzewie jest obozem o charakterze rekreacyjno-jeździeckim lub jeździeckim
3. Większość zajęć odbywać się będzie na wolnym powietrzu bez względu na pogodę.
4. Każdy obozowicz jest zobowiązany do przestrzegania planu dnia.
5. Wszyscy obozowicze są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych i ujętych w planie dnia zajęciach.
Niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.
6. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania
i zażywania środków odurzających, pod groźbą surowych kar, łącznie z karą natychmiastowego wydalenia z obozu.
7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00. do 6.00 rano.

8. Zabronione jest samowolne oddalanie się od obozu poza teren ośrodka. O każdym wyjściu obozowicza poza
teren ośrodka powinien wiedzieć wychowawca lub kierownik, znając miejsce pobytu i czas powrotu.

9. Obozowicz zobowiązany jest:
9.1. przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców,
9.2. zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
9.3. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
9.4. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu,
9.5. odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,
9.6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli i ruchu drogowego,
9.7. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,
9.8. dbać o higienę i schludny wygląd,
10. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego
nadzorem.
11. Organizator nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności obozowicza.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych
(w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, tablety, komputery, urządzenia MP3, MP4 i gry elektroniczne) oraz
pieniędzy.

13. Wobec obozowiczów, którzy nie przestrzegają regulaminu obozu lub swoją postawą stwarzają kłopoty
wychowawcze, będą stosowane następujące kary: upomnienie, wyłączenie zajęć z pozostaniem na terenie
ośrodka, odesłanie do domu bez zwrotu kosztów.

14. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, obozowicz może zostać skreślony z listy obozowiczów, a po
wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba
odpowiedzialna za obozowicza (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.
15. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki
zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.

16. Wszyscy uczestnicy obozu muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa podczas jazdy konnej, wycieczek
rowerowych, kajakowych, kąpieli w jeziorze, wycieczek pieszych oraz bezwzględnie ich przestrzegać, aby
uniknąć wypadków.
17. Każdy obozowicz korzystając z jazdy konnej winien podporządkować się poleceniom prowadzącego instruktora i
prawidłowo je wykonywać.
18. Każdy obozowicz zobowiązany jest do poszanowania mienia obozowego, jak również mienia ośrodka, w którym
się znajduje. Za każde celowe uszkodzenie mienia odpowiada finansowo obozowicz/opiekun.
19. Wszelkie inicjatywy wnoszone przez obozowiczów do planu dnia, dotyczące form czynnego wypoczynku będą
mile widziane i zostaną włączone do planu za zgodą ogółu obozu. Propozycje należy składać w przeddzień.
20. Zachęcamy do dbałości o przyjazną i wesołą atmosferę tak, aby nikt nie czuł się samotny i wyobcowany.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH REKREACYJNO-JEŹDZIECKICH LUB
JEŹDZIECKICH
1. Każdy obozowicz powinien posiadać dokładnie wypełnioną kartę kwalifikacyjną.
2. Karta ta musi być dostarczona do organizatora najpóźniej w dniu przyjazdu obozowicza lub w umówionym
terminie. Integralnym załącznikiem karty kwalifikacyjnej jest niniejszy regulamin, który powinien zostać złożony
wraz z kartą. Regulamin musi być podpisany przez opiekuna i obozowicza, jako potwierdzenie zapoznania się z
nim.
3. Każdy obozowicz powinien posiadać między innymi: dres sportowy, 2 pary obuwia sportowego, kurtkę
przeciwdeszczową, kalosze, buty przystosowane do jazdy konnej, śpiwór, przybory toaletowe, legitymację
szkolną.
4. Warunki płatności:
4.1. Płatność może być dokonana w dwóch ratach lub w całości przelewem lub gotówką. W przypadku płatności
ratalnej pierwsza rata nie może być mniejsza niż 40 % całkowitego kosztu obozu. W przypadku rezygnacji
na 14 dni lub więcej dni przed rozpoczęciem obozu organizator pobiera 40 % całkowitego kosztu obozu.
4.2. Gdy rezygnacja następuje 14 lub mniej dni przed rozpoczęciem turnusu organizator pobiera całkowity koszt
uczestnictwa, a zwrotowi podlega wyłącznie stawka żywieniowa.
4.3. Z w/w opłat mogą być zwolnione osoby, które na miejsce osoby rezygnującej zaproponują inną osobę
chętną do udziału w obozie w danym terminie.

................................................................
Czytelny podpis Obozowicza

……………………………………………….
czytelny podpis Opiekuna/Rodzica
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