
 Regulamin zgrupowania obozów 

Szczepu VII w Łowyniu  
Każdy uczestnik obozu jest członkiem wspólnoty obozowej i posiada swoje prawa i obowiązki. Obóz 

prowadzony jest zgodnie z metodyką harcerską. 

Prawa: 

1. Uczestnik obozu ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa oraz opieki medycznej podczas 

pobytu na obozie i podczas przejazdu. 

2. Uczestnik obozu ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z normami 

żywieniowymi. 

3. Uczestnik obozu ma prawo do zapewnieniu mu pełnej higieny i warunków noclegu zgodnie 

z normami higienicznymi. 

4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z programem obozu, przystosowane do wieku 

uczestników. 

5. Uczestnik obozu ma prawo kontaktu z rodziną w czasie wyznaczonym przez 

komendanta obozu np. korzystając z komórki opiekuna. 

6. Uczestnik obozu ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, 

bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników obozu do komendanta obozu. 

7. Uczestnik obozu ma prawo do oddania pieniędzy i innych rzeczy wartościowych jak zegarki 

na przechowanie wychowawcy grupy. Organizator nie odpowiada za rzeczy nie powierzone 

jego opiece. 

Obowiązki:  

1. Uczestnik obozu ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych 

uczestników obozu i ich przekonań. 

2. Cały zastęp/szóstka odpowiada za stan powierzonego mu namiotu. 

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia cudzego mienia rodzice ponoszą 

odpowiedzialność finansową. 

4. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach. W przypadku 

niedyspozycji zgłasza to komendantowi obozu. 

5. Uczestnik obozu przestrzega obowiązującego rozkładu dnia. 

6. Uczestnik obozu zgłasza komendantowi sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

swojego i innych uczestników. 

Zakazy: 

1. Uczestnikowi obozu nie wolno samowolnie oddalać się z terenu obozu i podczas zajęć 

od grupy. 

2. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów alkoholowych i używać 

narkotyków. 

3. Uczestnik obozu nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek. 

4. Uczestnik obozu nie używa niecenzuralnych słów. 

5. Uczestnik obozu nie naraża siebie i pozostałych uczestników obozu na uszczerbek na 

zdrowiu. 

6. Uczestnik nie zabiera ze sobą sprzętu elektronicznego (komórki, laptopy, PSP). 

W przypadku złamania regulaminu uczestnika obozu stosuje się następujące kary:  

1. Upomnienie ustne. 

2. Upomnienie ustne w obecności grupy. 

3. Nagana w obecności grupy. 

4. Nagana w obecności grupy, z powiadomieniem rodziców wzgl. szkoły, do której uczęszcza 

uczestnik obozu. 

5. Wydalenia z obozu/kolonii na koszt rodziców bez możliwości zwrotu pieniędzy za 

pozostałe dni obozu. 

REGULAMIN PRZEJAZDÓW 
obowiązujący uczestników i kadrę obozu 

1. Przed każdym wyjazdem oraz po przerwie w podróży Komendant obozu/ wychowawca 
wykonuje zbiórkę obozu i przelicza jego stan. 

2. Podczas przejazdu autobusem i innymi środkami transportu należy: 

• zająć wyznaczone przez wychowawcę miejsce i nie wstawać z niego podczas jazdy, 
zapiąć pasy, jeżeli siedzenia są w nie wyposażone, 

• zgłosić wychowawcy złe samopoczucie, 

• zgłosić wychowawcy dziwne lub nietypowe zachowanie innych uczestników obozu 
lub nieprzestrzeganie przez innych uczestników regulaminu wycieczek i przejazdów, 

nie wolno: 

• wstawać i chodzić po pojeździe, 

• siadać na oparciach lub tyłem do kierunku jazdy (jeśli siedzenia nie są do tego 
przystosowane), 

• tarasować przejść między siedzeniami, 

• oddalać się od grupy podczas przerw w podróży, 

3. Jeżeli wystąpi konieczność przekazania jakiejś informacji wychowawcy, to należy 
zwrócić się do wychowawcy bez wstawania - wychowawca podejdzie do uczestnika 
obozu. Można przekazać informację przez innych uczestników obozu. 

4. Jeżeli wystąpi konieczność zatrzymania się, to należy zgłosić to wychowawcy 

5. Podczas przejazdów autobusem na i z obozu, jeden opiekun powinien przypadać na 15 
uczestników. 

6. Podczas wycieczek i przejazdów środkami transportu publicznego obowiązuje zakaz 
oddalania się od grupy. 
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