
REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU SUMMER CAMP MIKOSZEWO ’2021 

 
 

1. Uczestnik obozu zobowiązany jest : 

 

a) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców/ kierownika, 

b) brać czynny udział w życiu obozu oraz uczestniczyć we wszystkich zajęciach przewidzianych w 

programie (zwolnień z zajęć udziela wychowawca lub instruktor), 

c) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych, 

d) przestrzegać zasad higieny osobistej, 

e) dbać o czystość i porządek w pokojach oraz  na terenie całego ośrodka, 

f) zachowywać się kulturalnie zwłaszcza w miejscach ogólnego przeznaczenia np.: stołówka, sala 

gimnastyczna, 

g) szanować rzeczy osobiste, współuczestników obozu oraz sprzęt obozu i ośrodka, 

h) punktualnie stawiać się na posiłki i wszystkie zajęcia z programu obozu, 

i) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, otaczać opieką młodszych i 

słabszych,  

j) natychmiast zgłosić akt przemocy fizycznej lub psychicznej między uczestnikami obozu do 

wychowawcy, 

k) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczących kąpieli, ruchu drogowego, p. 

pożarowych (kąpiel tylko w miejscu do tego przeznaczonym pod opieką instruktora ratownika), 

l) informować o złym samopoczuciu lub chorobie wychowawcę lub kierownika obozu, 

m) godnie reprezentować grupę i organizację, 

n) korzystać z telefonu komórkowego wyłącznie w wyznaczonych godzinach, 

o) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną, 
 

 

2. Uczestnikowi obozu zabrania się: 

a) samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp. 

b) niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji obozu, 

c) palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek. 
 

3. Za rażące naruszanie regulaminu obozu: uczestnik może być wydalony z obozu, pieniądze za 

niewykorzystany czas pobytu nie podlegają zwrotowi, osoby małoletnie odbiera rodzic/opiekun w 

ciągu 12h od zgłoszenia wydalenia obozowicza przez Kierownika. 

 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA - ZAGROŻENIE COVID-19 

 
 

W związku z zagrożeniem wynikającym z epidemii COVID-19 każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do 

przestrzegania szczególnych, wzmożonych zasad higienicznych, a w szczególności: 

 

1. Stosowania się do zasad ustanowionych przez kierownictwo ośrodka – korzystania z płynów 

dezynfekujących ręce, zachowania zalecanego dystansu podczas posiłków i przemieszczania się po ośrodku. 

Dozowniki z płynem zostaną zamieszczone w widocznych miejscach tj. wejścia i wyjścia z ośrodka, przy 

wejściu do stołówki.  
 

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do częstego mycia rąk z użyciem mydła.  
 

3. Wskazane jest, aby dzieci ograniczyły przemieszczanie się pomiędzy pokojami, w których są 
zakwaterowane i w miarę możliwości zachowywały zalecany, bezpieczny dystans.  
 

4. Każdy z uczestników zobowiązany jest do unikania kontaktów z osobami, które nie uczestniczą w obozie.  
 

5. Każdy z uczestników obozu zobowiązany jest do stosowania zaleceń prozdrowotnych:  

- unikania dotykania dłońmi okolicy ust, oczu, nosa  

- podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa  
 

6. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na stołówkę.  
 

7. Podczas posiłków siadamy przy wyznaczonych stołach, nie zamieniamy się miejscami z innymi osobami, 

nie przemieszczamy się po stołówce bez ważnego powodu. 
 

8. Podczas posiłku pilnujemy, aby korzystać tylko ze swoich sztućców, nie częstujemy się jedzeniem, pijemy 

tylko ze swojego kubka.  
 

9. Po wyjściu z jadalni obowiązkowo dezynfekujemy ręce.  


