REGULAMIN KOLONII / OBOZU
Rozdział I Ogólne
1. Kadrę obozową stanowią:
a) kierownik obozu
b) wychowawcy i instruktorzy

2. Uczestnikami kolonii / obozu są wszystkie osoby zapisane na listę uczestników w danym terminie,
które stawiły się na miejsce realizacji obozu.
3. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i drogą
ewakuacyjną oraz złożenia pod nimi własnoręcznego podpisu.
4. Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać kadrze każdą niedyspozycję fizyczną lub ze samopoczucie, jak
również zauważoną u kolegi / koleżanki niedyspozycję lub oznaki złego samopoczucia.
5. Zabrania się oddalania poza teren obozu oraz jego najbliższych okolic. Wszelkie oddalenia poza ten
rejon muszą być zgłaszane kierownikowi obozu lub wychowawcy obozu.
6. Wszystkich uczestników obozu obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek napojów
alkoholowych, używania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
a) osoba, co do której zachodzą uzasadnione podejrzenia, że spożywała alkohol, środki odurzające lub
paliła papierosy może zostać wydalona z kolonii / obozu na podstawie decyzji kierownika i kadry
obozowej.
7. Kierownik obozu może podjąć decyzję o ograniczeniu korzystania z telefonów komórkowych
podczas zajęć i podczas ciszy nocnej (tzn. telefony będą przechowywane przez kadrę obozową,
wydawane uczestnikom w określonych godzinach). Przez całą dobę istnieje możliwość kontaktu z
uczestnikami obozu poprzez telefon do kierownika obozu.
8. Każdy, komu został wydany sprzęt sportowy bądź inny jest za niego odpowiedzialny od momentu
wydania do momentu zdania.
a) wydania i zdania sprzętu dokonuje wyłącznie kadra obozowa.
b) osoba, której został wydany sprzęt odpowiada finansowo za jego zgubienie lub
zniszczenie * - do wartości nowego sprzętu tego samego rodzaju
* - albo do pokrywa jego naprawę
Rozdział II Porządek obozowy
1. Wszyscy uczestnicy obozu mają obowiązek stosować się do harmonogramu obozu oraz poleceń
kadry obozowej.
a) Harmonogram obozu przedstawiony jest do wglądu co dzień wieczorem (po kolacji) dnia
poprzedzającego, najpóźniej rano (przed śniadaniem), podając godziny zbiórek i plan dnia dla
poszczególnych grup obozowych.

2. Poranna rozgrzewka przed zajęciami jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników.
a). w uzasadnionych przypadkach wychowawca może zwolnić swoją grupę lub poszczególne osoby
z rozgrzewki.
3. W czasie zajęć w grupach uczestnicy mają obowiązek wykonywania wszystkich poleceń
wychowawców oraz stosowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych i
wycieczek w teren.
4. Zabrania się samowolnego przebywania na kąpielisku oraz wchodzenia do jeziora bez zezwolenia
wychowawcy.
5. Uczestnicy mają obowiązek utrzymywania porządku w zamieszkiwanych przez siebie pokojach,
łazienkach i na korytarzach. Wychowawcy mają prawo i obowiązek sprawdzania porządku w
pokojach uczestników.
Rozdział III Kary porządkowe
1. Wobec kursantów mogą być zastosowane następujące kary porządkowe:
a) Upomnienie słowne.
b) Upomnienie w czasie apelu porannego lub wieczornego.
c) Ostateczne ostrzeżenie.
d) Odbycie dodatkowego treningu ogólnorozwojowego.
e) Obowiązek pomocy kadrze obozowej przy organizacji zajęć, czynnościach porządkowych itd.
f) Zakaz uczestniczenia w zajęciach do 48 godzin.
g) Wydalenie z obozu.
2. Kary porządkowe mogą być stosowane w stosunku do osoby, która naruszyła regulamin obozu, jak
również do całej grupy, jeżeli jej postawa względem poleceń wychowawcy bądź regulaminu jest
naganna. Kara w stosunku do całej grupy może być zastosowana dopiero po upomnieniu i ostrzeżeniu
ostatecznym.
3. O wydaleniu z obozu może zadecydować wyłącznie kadra na zebraniu kadry.

