REGULAMIN OBOZU
Uczestnik Obozu Tanecznego FREE MIND – 2017 powinien:
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Przestrzegać postanowień regulaminu obozu i regulaminu kąpieli, z którymi został zapoznany
w pierwszym dniu obozu.
Będąc współodpowiedzialnym za dyscyplinę i porządek w grupie być punktualnym, pomagać kolegom
w wykonywaniu ich funkcji, nie oddalać się bez zezwolenia kierownika, instruktora, wychowawcy, dbać
czynnie o dobrą opinię grupy, wykonywać polecenia przełożonych.
Pilnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i tanecznych oraz wycieczkach aby zdobyć jak najwięcej
umiejętności, tanecznych, ogólnorozwojowych jak też wiadomości krajoznawczych.
Przestrzegać higieny osobistej i otoczenia, spożywać te same posiłki i o tym samym czasie co pozostali
uczestnicy, a o chorobie swojej lub skaleczeniu natychmiast meldować wychowawcom
lub kierownikowi obozu.
Szanować przyrodę, zabytki i pracę ludzką, nie szpecić rysunkami i podpisami ścian, murów, głazów,
drzew, nie łamać gałęzi, nie zrywać niepotrzebnie kwiatów, nie zakłócać spokoju w lesie, na plaży,
w ośrodku i miejscu tańca.
Stosować się do wskazówek, nakazów i zakazów, jakie w danym miejscu obowiązują.
Dotyczy to również wycieczek, gdzie grozi niebezpieczeństwo wypadku.
Przestrzegać regulaminu obowiązującego w obiektach noclegowych, nie opuszczać samowolnie
ośrodka oraz grupy.
Być pogodnym i koleżeńskim nawet wówczas, gdy jest się zmęczonym po zajęciach tanecznych.
W trakcie trwania turnusu nie wolno uczestnikowi palić papierosów, pić alkoholu pod żadną postacią,
używać narkotyków oraz innych środków szkodliwych dla organizmu człowieka.
Przez cały czas trwania obozu uczestnik podporządkowuje się zaleceniom i wskazówkom kierownika
obozu oraz wychowawców, instruktorów i kierownictwa ośrodka
W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik zostanie skreślony z listy
uczestników obozu. W takim przypadku rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany w ciągu 48
godzin do zabrania uczestnika na koszt własny.
W razie wydalenia uczestnika z obozu z przyczyn dyscyplinarnych lub na życzenie rodzica lub prawnego
opiekuna (z przyczyn niezależnych od organizatora lub choroby) koszty obozu nie zostaną zwrócone.
Za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie obozu przez dziecko odpowiadają finansowo jego rodzice
lub prawni opiekunowie.

ZOBOWIĄZANIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
1.
2.

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez moje dziecko podczas
trwania turnusu.
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że kadra obozu (kierownik, opiekunowie, instruktorzy)
nie bierze odpowiedzialności za niepowierzone im do przechowania pieniądze i rzeczy, w szczególności
przedmioty elektroniki użytkowej.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu oraz poinformowałem
i zapoznałem moje dziecko (uczestnika obozu) ze wszystkimi jego wskazaniami.

……………………………………………..
(data)

…………………………………………..
(podpis rodzica)

