
Regulamin obozu dochodzeniowego 2017

organizowanego przez UKS Grom Tychy

Termin: 16-20 stycznia 2017 r. 

1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników obozu dochodzeniowego (zwanego dalej  obozem),  a

także konsekwencje wynikające z niezachowania tych obowiązków. 

2. Organizatorem obozu jest UKS Grom Tychy, z siedzibą w Tychach

3. Uczestnikami obozu, zwanymi dalej Uczestnikami, mogą być jedynie dzieci zgłoszone do dnia 11 stycznia

2017 r.

4. Obóz rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2017 i kończy się w dniu 20 stycznia 2017r. Rodzic lub opiekun

prawny  Uczestnika  ma  obowiązek  zgłosić  Organizatorowi  wcześniejsze  zakończenie  pobytu  dziecka  na

obozie.  Zgłoszenie takie musi wpłynąć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres sekrgromgpb70@interia.pl.

5. W trakcie trwania obozu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zarządzeń i poleceń. Organizatora,

osób wyznaczonych jako kadra obozu. 

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestników obozu w czasie obozu oraz za zniszczenia

rzeczy należących do uczestników, a  dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność w takich

sytuacjach ponoszą rodzice/opiekunowie uczestnika, który dokonał zniszczenia.

7. Organizator nie zaleca przynosić na obóz cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy,

tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

8. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie obozu.

9. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiektach,

w których organizowane są zajęcia podczas obozu.

10. Organizator  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  powiadomienia  Rodziców/Opiekunów  o  zaistniałych

wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie przebywania na obozie.

12. Każdemu Uczestnikowi oraz jego rodzicom bądź opiekunom prawnym zostanie przedstawiony ramowy plan

obozu w celu zapoznania się z nim. 

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmian  w  programie,  w  sytuacjach  gdy  program  nie  może  być

zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora. 

14. W ramach obozu uczestnicy mają zapewniony obiad dwudaniowy. Możliwe jest przynoszenie własnych napoi
oraz dodatkowych kanapek przez Uczestników. Nie zaleca się przynoszenia coca-coli, słodyczy, chipsów itp.

produktów.
15. Uczestnik obozu nie może bez zgody kadry obozu oddalać się z miejsca prowadzonych zajęć. 

16. Poprzez  swój  udział  w  obozie  rodzice  lub  opiekunowie  prawni  Uczestnika  oświadczają  względem

Organizatora,  iż  Uczestnik  jest  w  stanie  zdrowia  umożliwiającym  bezpieczne  uczestnictwo  w  programie

obozu. W szczególności rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają,  iż po stronie Uczestnika nie

zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa w zajęciach sportowych przewidzianych w

toku obozu.

17. Organizator i  opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze

warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w



sposób przyjemny i pożyteczny, a także zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne, w czasie wypoczynku
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia. 

18. Opiekun ma obowiązek: 
a) Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia. 

b) Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki. 
c) Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności

opiekuńczych. 
d) Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozu. 

e) Poszanowania godności każdego uczestnika obozu. 
f) Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia.

19. Rodzice/opiekunowie: 
a) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć. 

b) są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca transportu na obóz i z
powrotem. 

c) w  razie  konieczności  są  zobowiązani  napisać  pisemne  upoważnienie  dla  osób,  które  mogą  odbierać
dziecko z obozu i załączyć je do oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w obozie. 

d) w  przypadku  samodzielnego  przychodzenia  na  miejsce  transportu  rodzice  są  zobowiązani  napisać
stosowne oświadczenie i załączyć je do zgody na udział dziecka w obozie 

20. Uczestnicy: 
a) Uczestnicy mają prawo do: 

I. spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku 
II. uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas obozu 

III. wnoszenia próśb i skarg do wychowawców 
IV. uzyskania niezbędnej pomocy od kadry obozu

b) Uczestnicy mają obowiązek: 
I. wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia 

II. przestrzegać regulaminu 
III. dbać o czystość i porządek 

IV. przestrzegania zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i
zdrowia innych, informować wychowawcę. 

V. zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku samodzielnego
powrotu do domu) 

VI. mieć szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie 
VII. dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny dział w zajęciach. 

21. Każdego dnia uczestnik powinien mieć odpowiednią odzież, strój treningowy oraz strój i ręcznik na pływalnię.
22. Uczestnikom zabrania  się  samowolnego  oddalania  się  od  grupy oraz  niszczenia  sprzętów,  wyposażenia  i

pomocy dydaktycznych. 
23. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń

wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 
a) Upomnienie przez wychowawcę 

b) Zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych 
c) Powiadomienie rodziców i szkoły o zachowaniu 

d) Wykluczenie z obozu. 
24. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz:  używania wulgarnych słów i  przekleństw,  palenia papierosów,

picia alkoholu i zażywania narkotyków – dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców
odbierających w uczestników po zajęciach, 

25. W przypadku  wyrządzenia  szkód  materialnych  przez  uczestnika  obozu  jego  Rodzice/Opiekunowie  mogą
zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

26. Każdy Uczestnik obozu objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem NW.
27. Zgłoszenie dziecka do udziału w obozie oraz w szczególności wypełnienie oświadczenia o  zgodzie na udział

dziecka w obozie jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu obozu dochodzeniowego. 


