Wycieczki dla aktywnych i ciekawych
REGULAMIN WYCIECZKI MÓWIĄCEGO KIJA
Kadra wycieczki dokłada wszelkich starań, aby stworzyć uczestnikom wyjazdu jak najlepsze warunki
do wypoczynku i umożliwić aktywne uczestnictwo w zaplanowanych atrakcjach i aktywnościach.
Uczestnikami wycieczki mogą zostać dzieci i młodzież w wieku 14-17 lat. Abyśmy wszyscy mogli spędzić
czas aktywnie, bezpiecznie i w dobrej atmosferze, potrzebne nam są zasady, do których wspólnie się
zastosujemy.
Uczestnicy wycieczki mają prawo do:
-

spokojnego wypoczynku w atmosferze szacunku

-

uczestnictwa we wszystkich zajęciach i atrakcjach podczas wycieczki

-

korzystania ze wszystkich udostępnionych urządzeń i materiałów niezbędnych do realizacji programu
zajęć

W trosce o dobrą atmosferę i zabawę w poczuciu wzajemnego szacunku, kadra i uczestnicy starają się
zachować kulturę w słowie i czynie wobec ludzi, z którymi się spotykają – używamy stosownego
słownictwa, staramy się nie przeszkadzać hałasem, jesteśmy wobec siebie uprzejmi, reagujemy, gdy ktoś
potrzebuje pomocy.
I. Wszyscy uczestnicy wycieczek mają obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu obozu
b) punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia i posiłki
c) przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie ciszy nocnej
d) wykonywać polecenia kierownika wycieczki
e) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników
f) szanować rzeczy, które otrzymają do użytku
g) przestrzegać czystości na terenie wycieczki
h) podczas wypoczynku i ciszy nocnej przebywać we własnym pokoju; przebywanie w innym pokoju
podczas wypoczynku jest możliwe wyłącznie za zgodą jego mieszkańców
i) nie oddalać się bez zezwolenia kierownika poza miejsce trwania wycieczki
j) zgłaszać opiekunowi grupy wszelkie przypadki rażącego naruszenia zasad
obwiązujących na obozie
k)

zapoznania się z regulaminem wyjazdu i przestrzegania go – obecność na wycieczce jest
równoznaczna z akceptacją zasad określonych w regulaminie

II. Uczestników wycieczki obowiązuje bezwzględny zakaz:
a)

posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia papierosów (także elektronicznych)
oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających – uczestnik podejrzany
o spożywanie alkoholu, posiadanie i palenie papierosów oraz posiadanie i zażywanie narkotyków
i środków odurzających może być poddany badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi.

b) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej
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c) posiadania i używania w czasie trwania wycieczki gadżetów elektronicznych jak na przykład laptop,
tablet, gry elektroniczne
d) używania telefonu komórkowego w czasie innym niż tym wyznaczonym do komunikacji
e) filmowania i fotografowania innych uczestników wycieczki bez ich zgody i publikowania
zdjęć czy nagrań naruszających godność
f) opuszczania budynku zakwaterowania po 22.00
g) przebywania w wodzie w czasie innym niż wyznaczony dla grupy i bez zgody i wiedzy opiekuna grupy
h) oddalania się od kierownika i grupy bez ich wiedzy i zgody.
III. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i możliwości kontaktu
Uczestnicy wycieczki będą mogli korzystać z telefonów komórkowych w wyznaczonym czasie.
Kontakt z dzieckiem będzie również możliwy poprzez kierownika wypoczynku.
IV. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają materialnie ich rodzice.

V. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników obozu. Zalecamy nie zabierać
na wycieczkę cennych rzeczy.

Czekamy na wspólną przygodę i życzymy niezapomnianych wrażeń!
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