
Regulamin Uczestnika 

1. Pomagamy sobie wzajemnie. Do innych uczestników obozu i kadry zwracamy się z 

szacunkiem i dbamy o dobrą atmosferę w obozie. Jesteśmy mili i uczyni dla innych osób. 

2. Wykonujemy polecenia przełożonych (zastępowych i kadry obozu). Po wykonaniu 

polecenia informujemy o jego wykonaniu. 

3. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych przez kadrę obozu. 

4. Nie niszczymy przyrody. 

5. Dbamy o porządek wokół siebie. Sprzątamy po sobie. 

6. Dbamy o narzędzia i inne mienie nam powierzone. Po skończonej pracy odnosimy 

narzędzia i materiały na miejsce. 

7. Nie używamy otwartego ognia (zapałki, zapalniczki, świeczki, palniki, itp.) 

8. Informujemy kadrę obozu o wszystkich wydarzeniach mogących być niebezpieczne dla 

innych uczestników obozu. 

9. Nie przywłaszczamy sobie mienia innych uczestników obozu. Nie używamy przedmiotów 

należących do innych osób bez ich zgody. 

10. Przestrzegamy ustalonego porządku dnia. Nie spóźniamy się na zbiórki. 

11. Nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów, nie zażywamy narkotyków i innych 

środków odurzających. Nie kupujemy takich rzeczy, ani ich nie przechowujemy. 

12. Po ogłoszeniu ciszy nocnej nie opuszczamy swojego namiotu. Wyjątkiem jest 

konieczność załatwienia potrzeby fizjologicznej lub pełnienie służby wartowniczej. 

13. O każdym zamiarze wyjścia z obozu informujemy kadrę. Po powrocie 

informujemy o swoim przyjściu. 

14. Nie zażywamy leków innych niż te, które dostajemy od kadry obozu. Leki z domu, 

które mają być zażywane na obozie dostarczamy przed wyjazdem kadrze z informacją jak 

mają być podawane. 

15. Na obóz nie zabieramy przedmiotów wartościowych, ani takich, które mogą być 

niebezpieczne dla innych uczestników obozu. Jeżeli takie zabieramy – zostają w depozycie 

kadry obozu. Za przedmioty nie będące w depozycje kadra obozu nie odpowiada. 

16. Pieniądze jakie mamy na obóz wpłacamy kadrze obozu do “obozowego banku”. 

Za pieniądze nie będące w “banku” kadra obozu nie odpowiada. 

17. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z obozu. 

W takiej sytuacji rodzic (opiekun) zobowiązuje się do osobistego odbioru uczestnika z 

obozu. 

 


