
Regulaminy obowiązujące podczas obozu

I. REGULAMIN UCZESTNIKA

1. Uczestnik obozu ma prawo: 

● korzystania ze wszystkich urządzeń obozowych znajdujących się na terenie zgrupowania, 

● zgłaszania kadrze uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane, 

● do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej.

2. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek: 

● bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym podczas obozu regulaminom: uczestnika, kąpieli, transportu, wycieczki,

poruszania się po drogach oraz ochrony przeciwpożarowej,

● podporządkowania się instruktorom i wychowawcom oraz kadrze kierowniczej, 

● przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach,

● szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego (Kadra obozu nie bierze

odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie sprzętu elektronicznego należącego do uczestnika), 

● przestrzegania zasad higieny osobistej, utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania (w pokojach!!!) oraz w

obiektach ogólnodostępnych,

● niezwłocznie powiadomić wychowawcę, instruktora bądź kierownika obozu w przypadku złego samopoczucia, choroby, urazu lub bólu

● powiadomić wychowawcę, instruktora bądź kierownika obozu w przypadku nieodpowiedniego zachowania innych uczestników obozu

● kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób,

● dostosować się do przyjętego reżimu sanitarnego/zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Uczestnikom obozów zabrania się: 

● posiadania i palenia papierosów, 

● posiadania i picia napojów alkoholowych, 

● posiadania i brania środków odurzających, 

● posiadania materiałów pirotechnicznych, replik broni i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników, 

● samowolnego oddalania się z terenu obozu oraz od zespołu, 

● samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza wyznaczonym kąpieliskiem bez

nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora.

4. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie regulaminu: 

● upomnienie uczestnika, 

● nagana z ostrzeżeniem, 

● wyłączenie z poszczególnych zajęć programowych,

● usunięcie z obozu bez zwrotu należności. 

5. Naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa – w szczególności zasad zbliżania się do wody, samowolnego oddalenie

się od grupy, niepoinformowanie kadry o oddaleniu się z ośrodka może skutkować usunięciem z obozu. 

6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika obozu, odpowiedzialność oraz ewentualne koszty napraw wyrzadzonej szkody

ponoszą rodzice/prawni opiekunowie

7. Klient wyraża zgodę na badanie dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi w przypadku podejrzenia spożywania narkotyków lub alkoholu

przez uczestnika imprezy. Organizator zapewnia, że zawsze będzie starał się wcześniej skontaktować z rodzicami lub opiekunami uczestnika.

II. REGULAMIN WYCIECZEK ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się poleceniom i zaleceniom prowadzącego - wyznaczonego przez kierownika obozu. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na przedzie grupy zawsze idzie prowadzący

wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z

instruktorów/wychowawców.

3. Kolumna porusza się według następujących zasad:

● Zorganizowana grupa pieszych prowadzona przez kierownika.

● Należy pamiętać, że kolumna pieszych składająca się z dzieci powyżej 10 roku życia porusza się prawą stroną jezdni. Liczba osób

idących w kolumnie obok siebie nie może przekroczyć czterech osób (pod warunkiem, że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy

szerokości jezdni), zaleca poruszanie się kolumną dwuosobową. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 metrów, a odstępy

między kolumnami nie mogą być mniejsze niż 100 m.
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● Przy ograniczonej widoczności prowadzący kolumnę pieszych (poruszający się po lewej stronie kolumny - bliżej drogi) musi świecić

latarką o barwie koloru białego w przód, natomiast ostatnia osoba będąca w kolumnie powinna świecić latarką o barwie koloru

czerwonego do tyłu.

● W przypadku, gdy długość kolumny pieszych przekracza 20 m, niezależnie od warunków pogodowych prowadzący i zamykający kolumnę

pieszych zobowiązany jest mieć na sobie element odblaskowy. Osoby idące w kolumnie przy skrajnej stronie ulicy (lewa strona) muszą

nieść dodatkowe latarki barwy koloru białego rozmieszczone w odległości między sobą nie większą niż 10 m.

● W trakcie mgły poruszanie się kolumny pieszych jest ZABRONIONE.

● W przypadku kolumny pieszych składającej się z dzieci w wieku do lat 10, poruszanie się kolumny odbywa się lewą stroną jezdni a

tworzące je osoby obligatoryjnie poruszają się dwuosobowo. W przypadku w/w kolumny pieszych przy niedostatecznej widoczności na

drodze poruszanie się kolumny jest zabronione.

7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie

w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych przepisami. 

8. Nie wolno: 

● odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, 

● maszerować po jezdni kolumną pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności, 

● prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

9. Podczas wycieczki lub rajdu jeden opiekun powinien przypadać na maksymalnie: 

● 10 uczestników (turystyka kwalifikowana, np. górska), 

● 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem publicznych środków komunikacji.

III. REGULAMIN PRZECIWPOŻAROWY

1. Za stan bezpieczeństwa pożarowego odpowiada właściciel obiektu, kierownik obozu, kadra wychowawcza oraz wszyscy uczestnicy obozu. 

2. Każdy uczestnik ma obowiązek znać przyczyny powstawania pożarów, zasady zapobiegania im oraz sposoby zachowania się w przypadku

pożaru. Każdy uczestnik, jeżeli zauważy/poczuje dym (pożar) lub przyczynę mogącą spowodować jego powstanie, natychmiast zawiadamia o

tym instruktora. 

3. W wypadku powstania pożaru należy zachować spokój, w razie konieczności ewakuować uczestników pod opieką kadry. Uczestnicy opuszczają

pokoje i zbierają się na wyznaczonym przez wychowawców miejscu, po czym całym obozem, pod opieką kadry, udają się na wyznaczony przez

kierownika plac apelowy.

4. Kierownik obozu bezzwłocznie zawiadamia o pożarze Straż Pożarną.

5. Po przybyciu Straży Pożarnej na miejsce należy bezwzględnie podporządkować się rozkazom prowadzącego akcję i ściśle z nim

współpracować.

6. Ustalenia porządkowe

a) Na obozie zabrania się: 

● rozpalania ognisk przez uczestników bez nadzoru kadry, 

● rozpalania ognisk w odległości mniejszej niż 100 m od drzew, krzewów, urządzeń obozowych,

● chodzenia z otwartym ogniem po lesie i posługiwania się nim (pochodnie, świece, lampy naftowe) w pokojach/salach i innych

pomieszczeniach zamkniętych. Wyjątkiem od tej zasady są świece rozpalane przez kadrę podczas zajęć programowych,

● zaśmiecania lasu puszkami po konserwach, butelkami, szkłem, papierem itp. 

● używania do rozpalania ognisk chemicznych środków łatwopalnych,

● przenoszenia, przechowywania i używania w pokojach materiałów łatwopalnych i żrących (np. świeczka, spirala na komary),

● instalowania urządzeń elektrycznych bez zgody kierownika/ kadry obozowej,

● dokonywania napraw sieci urządzeń elektrycznych przez osoby nieupoważnione. 

b) Ogniska

● odległość ogniska od lasu, zabudowań, altan, stogów siana, stert drzewa itp. nie może być mniejsza niż 100 m. Na terenie ośrodka

ogniska wolno palić tylko w wyznaczonym miejscu, 

● przy wyborze miejsca należy uwzględnić kierunek wiejącego wiatru oraz zwracać uwagę, aby iskry nie były wznoszone w kierunku

zabudowań, stogów siana itp. 

● miejsce na ognisko należy oczyścić z chrustu, ściółki itp. i wysypać je piaskiem, 

● wyznaczyć jednego lub dwóch "strażników ognia", których zadaniem będzie stałe czuwanie nad ogniskiem, 

● w pobliżu ogniska zgromadzić sprzęt do zasypania ognia,

● po zakończeniu ogniska należy zgasić ogień, popiół zaś przysypać ziemią lub zalać wodą. 

c) Inne
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● wychowawcy mają obowiązek przeprowadzenia na początku obozu próbnego alarmu przeciwpożarowego,

● niniejsze zasady mogą być uzupełniane bieżącymi zarządzeniami kierownika obozu w celu zwiększenia bezpieczeństwa

przeciwpożarowego.

IV. REGULAMIN TRANSPORTU

1. Zalecane jest, by za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych osoby z chorobą lokomocyjną na pół godziny przed skorzystaniem ze środka

transportu zażyły Aviomarin, bądź inny lek o podobnych właściwościach. W przypadku podróży autokarem osoby z chorobą lokomocyjną siadają z

przodu;

2. Z autokaru i z pociągu uczestnicy wysiadają pojedynczo na lewą stronę, najpierw osoby znajdujące się bliżej wyjścia, potem siedzący dalej,

po wyjściu należy odsunąć się od drzwi, aby nie utrudniać wysiadania innym;

3. Podczas wsiadania do autokaru zajmuje się miejsca od końca;

4. W środkach transportu PKP i PKS wszyscy uczestnicy wsiadają i wysiadają jednymi, wskazanymi przez kadrę drzwiami i są liczeni przez osobę z

kadry odpowiedzialną za przejazd;

5. Podczas podróży pociągiem wszyscy uczestnicy znajdują się w przedziale wyznaczonym przez osobę z kadry odpowiedzialną za przejazd;

6. W razie konieczności skorzystania z toalety należy niezwłocznie powiadomić o tym kadrę;

7. Podczas podróży uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kadry.

8. Osoby odprowadzające dzieci nie mogą wchodzić do środka transportu przeznaczonego do przewozu uczestników

V. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU I KĄPIELISKA

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym.

2. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i w obecności kierownika lub

wychowawców.

3. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nie przekraczających 10 osób.

4. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez osobę kierującą kąpielą.

5. Dzieciom nie wolno wchodzić/wychodzić z/do wody bez wiedzy i zgody opiekuna.

6. Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu (kilka donośnych krótkich gwizdków) należy natychmiast wyjść z wody i udać się na brzeg w

wyznaczone wcześniej miejsce zbiórki.

7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym

kierującego kąpielą.

8. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika. W miarę możliwości należy udzielić pomocy potrzebującemu.

9. Na głębi bezpośredniej pomocy tonącemu mogą udzielać tylko wykwalifikowani ratownicy, natomiast inni mogą udzielać pomocy wyłącznie z

brzegu.

10. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu.

11. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać lekkomyślnych żartów, potrąceń, krzyków, wrzucania do

wody.

12. Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującymi sygnałami dźwiękowymi.

Wytyczne dotyczące stanu epidemicznego - zgodnie z wytycznymi MEN/GIS/MZ, które znajdują się na

stronie: https://www.gov.pl/
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