
 

 

REGULAMIN OBOZU SKAUTÓW KRÓLA ZIMA 2019 Jarnołtówek 
Zasady ogólne: 

1. Uczestnik obozu obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do poleceń 

kadry wychowawczej, instruktorów oraz komendanta obozu. 

2. W programie obozu przewidziane są elementy obrzędowości skautowej. 

3. Bezwzględnie zakazane jest: 

a) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających. Zakaz ten dotyczy zarówno 

uczestników obozu jak i kadry; 

b) niszczenie lub używanie sprzętów i wyposażenia niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

c) samowolne oddalanie się z terenu zakwaterowania oraz z innych miejsc czasowego przebywania grupy; 

d) używanie słów uznanych powszechnie za niecenzuralne. 

4. Uczestnik obozu ma obowiązek: 

a) poszanowania cudzej własności, godności osobistej drugiego człowieka i jego przekonań; 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych dla jego grupy. 

W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji powinien zgłosić to swojemu liderowi; 

c) zgłaszania liderowi wszelkich zauważonych nieprawidłowości, szczególnie zagrożeń dla zdrowia lub życia. 

5. Organizator obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: telefony komórkowe, MP3, MP4, aparaty foto., pieniądze i 

inne rzeczy wartościowe, które uczestnik obozu zabierze ze sobą na wypoczynek. 

6. Używanie telefonów komórkowych, MP3, MP4, itp. jest zakazane na obozie. W każdym czasie rodzice w sprawach bar-

dzo ważnych będą mogli kontaktować się z komendantem obozu lub kadrą. 

7. Każde wykroczenie przeciw zasadom regulaminu będzie skutkowało ukaraniem uczestnika obozu upomnieniem lub 

naganą, a w przypadkach drastycznych wydaleniem z obozu na koszt rodziców/opiekunów. 

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko. 

Zasady szczegółowe dla uczestników: 

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

2. Wszyscy przestrzegamy Złotej Zasady Ewangelicznej:  

„Wszystko więc, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie”. 

3. Wszyscy mamy prawo do czasu na czytanie Pisma Świętego i modlitwę. 

4. Każdy uczestnik zawsze może liczyć na pomoc liderów. 

5. Każdy uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach. 

6. Z wszelkimi pytaniami i problemami, z którymi nie potrafimy sobie poradzić zwracamy się do swojego lidera. 

7. W czasie trwania obozu uczestnicy nie oddalają się od grupy bez zgody i opieki lidera (instruktora). 

8. Podczas trwania obozu przestrzegamy dyscypliny (słuchamy poleceń liderów). 

9. Bezwzględnie obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu oraz zażywania innych używek. 

10. Dziewczęta nie przebywają w pokojach chłopców a chłopcy w pokojach dziewcząt. 

11. W przypadku wszelkich urazów (skaleczeń, stłuczeń, zranień, itp.) lub innych dolegliwości zgłaszamy się do swoich 

liderów. Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa. 

12. Narzędziami pracujemy tylko w miejscu do tego wyznaczonym i tylko pod opieką lidera. 

13. Ubieramy się stosownie do pogody i według wskazówek liderów, dbamy o higienę osobistą. 

14. Korzystamy z cudzych przedmiotów tylko za zgodą ich właścicieli. 

15. Cenne przedmioty (komórki, pieniądze, delikatne ubrania, odtwarzacze, itp.) przechowujemy sami na własną odpo-

wiedzialność lub oddajemy liderowi do depozytu. 

16. Na trasie oraz w pokojach i w obozowisku utrzymujemy porządek. 

17. Od godz. 22.00 obowiązuje cisza nocna – nie rozmawiamy i gasimy wszystkie światła. 

18. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować: naganę, powiadomienie rodziców, wcześniejszy powrót do domu 

na koszt rodziców. 


