REGULAMIN OBOZU MŁODZIEŻOWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ REGO-BIS SP. Z O.O. SP.K.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wszystkich uczestników obozu obowiązuje jeden regulamin opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Kodeksu Ucznia, Regulaminu hotelu.
Wszyscy uczestnicy obozu mają jednakowe prawa i obowiązki.
Uczestników obowiązują wszystkie obowiązujące zarządzenia wydawane w sprawach obozu i wychowawców nie ujętych
w niniejszym regulaminie.
Uczestnikom obozu zapewnia się poszanowanie godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, związanych z
korespondencją, uczuciami.
W przypadku choroby uczestnik obozu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o swojej niedyspozycji wychowawcę,
a następnie skierować się do kierownika obozu, samowolne stosowanie leków jest zabronione.
Wszystkich uczestników obozu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP oraz regulaminu kąpieli i plażowania.
Wszelkie usterki stwierdzone w pomieszczeniach zajmowanych przez uczestników obozu należy zgłosić wychowawcy w
dniu przyjazdu.
Surowo zabrania się samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, używania grzałek oraz manipulowania przy tych
urządzeniach.
Za zniszczenie spowodowane w pokojach odpowiadają materialnie osoby zamieszkujące wspólnie, zniszczenia w
pomieszczeniach wspólnych w przypadku braku osoby odpowiedzialnej obciążają wszystkich uczestników obozu.
Zabrania się uczestnikom wychylania przez balkony i okna.
Odpowiedzialność za wszelkie rzeczy materialne obozowicza ponosi sam obozowicz.
Uczestników obozu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (również papierosów elektronicznych),
spożywania alkoholu, używania środków odurzających, narkotyków oraz innych używek jak również używanie urządzeń i
przedmiotów zabronionych.
Odwiedziny w innych pokojach mieszkalnych nie mogą odbywać się po godzinie 22:00.
Zabronione jest zamykanie się w pokojach.
Zabrania się samowolnego oddalania się poza teren obozu bez zgody swojego wychowawcy.
Uczestnicy obozu zobowiązani są o właściwe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie mienia hotelu.
Uczestnicy obozu powinni utrzymać czystość w pokojach mieszkalnych, węzłach sanitarnych, oraz podczas posiłków w
restauracji.
Wszelkie zajęcia programowe obozu są bezwzględnie obowiązkowe.
Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i stosowania z zasadami higieny podczas wypoczynku.
− Załącznik 1 – Jak skutecznie myć ręce
− Załącznik 2 – Jak skutecznie zdezynfekować ręce
− Załącznik 3 – Jak skutecznie zdjąć maseczkę
− Załącznik 4 – Jak skutecznie zdjąć rękawiczki.
Uczestnicy są zobowiązani dokładnie myć ręce i zdezynfekować przed każdym posiłkiem.

UWAGA !!!
Za nieprzestrzeganie regulaminu obozu , naruszenie porządku uczestnik może być ukarany w następujący sposób:
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Upomnienie wobec grup.
Upomnieniem lub naganą kierownika.
Ustnym lub pisemnym zawiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu.
Pisemne powiadomienie szkoły o nagannym zachowaniu.
Usunięcie obozu za szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia, za szkodliwy wpływ na otoczenie, chuligaństwo –
decyzją Rady Wychowawczej po akceptacji kierownika.
Jak również za spożywanie alkoholu, używek- uczestnik zostanie wydalony z obozu na koszt rodziców- decyzją Rady
Wychowawczej obozu po akceptacji kierownika.
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