
REGULAMIN OBOZU

"OBÓZ SPORTOWY W SZCZYRKU"

Miejsce obozu: Szczyrk, ul. Wczasowa 20, Ośrodek Wczasowy Panorama
Termin: 16-26 luty 2015 r. 
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Olimp Kraków

1. Kierownictwo Obozu
 -  Kierownika Obozu powołuje Zarząd Klubu.

2. Rada Pedagogiczna
 - Radę  pedagogiczną  stanowi  Kierownik  Obozu  oraz  Instruktorzy  prowadzący
zajęcia  programowe.  W  szczególnych  przypadkach  skład  rady  może  być
rozszerzony. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd Klubu.
 - Rada Pedagogiczna stanowi najwyższe gremium opiniodawcze na obozie 
w zakresie spraw wychowawczych , szkoleniowych i bytowych uczestników.

3. Prawa uczestników obozu 
 -  Uczestnikom obozu przysługuje prawo do korzystania ze wszystkich  urządzeń,
sprzętu, innych pomocy oddanych do zbiorowego i osobistego użytku na warunkach
określonych:  Regulaminem  Ośrodków,  niniejszym  Regulaminem  oraz  przez
Kierownika Obozu.
 - Uczestnicy Obozu mają prawo do organizowania różnych form odpoczynku 
i rozrywki – w tym zajęć sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych poza zajęciami
obligatoryjnymi.
 - Uczestnicy mają prawo odwołać się do Kierownika Obozu we wszystkich sprawach
życia obozowego i jego organizacji.

4. Obowiązki uczestników obozu
 - Zachowanie nienagannej  postawy , zdyscyplinowanie , dbałość o kulturę osobistą.
 - Obligatoryjny i aktywny udział we wszystkich zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
 -  Dbałość  o  porządek  i  czystość  na  terenie  Ośrodka  ,  a  w  szczególności
w  kwaterach  i  we  wszystkich  innych  pomieszczeniach  oddanych  do  użytku
uczestnikom oraz troska o czystość i schludny wygląd osobisty.
 - Troska i dbałość o utrzymanie w należytym stanie mienia społecznego oddanego
do  użytku  uczestnikom  obozu  z  odpowiedzialnością  materialną  za  wszelkiego
rodzaju zawinione uszkodzenia oraz zniszczenia sprzętu.
 - Przestrzeganie obowiązków nie objętych niniejszym Regulaminem, 
a w szczególności :
 - Regulaminu i przepisów bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ośrodka
 - Innych regulaminów i instrukcji Ośrodka.

5. Ustalenia porządkowe i dyscyplinarne
 - Uczestników Obozu obowiązuje minutowy plan zajęć w ramach  rozkładu dnia.
 - W czasie zajęć uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej dyscyplinie oraz podporządkowania 
się poleceniom prowadzącego zajęcia.                                                                          
- Udział w zajęciach określonych regulaminem jest obowiązkowy. Z zajęć mogą być 
zwolnione osoby , które wykazują niedyspozycję zdrowotną lub są zwolnione przez 
Kierownika Obozu.



 - W czasie wolnym od zajęć, wyjścia poza teren Ośrodka odbywają się za zgodą
Kierownika Obozu lub instruktorów prowadzącym zajęcia.
 - Od godz. 22.00 do godz. 7.00 obowiązuje cisza nocna. W tym czasie uczestnicy
Obozu muszą bezwarunkowo przebywać w miejscu swojego zakwaterowania.
 -  Korzystanie  ze sprzętu sportowego i  rekreacyjnego jest  możliwe  po uzyskaniu
zgody instruktora prowadzącego daną dyscyplinę.
 -  Posiadanie  i  spożywanie  napojów alkoholowych  pod  jakąkolwiek  postacią  jest
ciężkim naruszeniem dyscypliny i może skutkować wydaleniem uczestnika z obozu.
 - Posiadanie, zażywanie i rozpowszechnianie narkotyków i środków odurzających
jest niedozwolone i pociąga za sobą konsekwencje dyscyplinarne i karne.
 - Pochwały i kary :
-Za wyróżniającą się pozytywną postawę w trakcie obozu udzielane będą pochwały
lub inne wyróżnienia.
 -  Za  wykroczenia  natury  dyscyplinarnej  ,  nie  przestrzeganie  niniejszego
Regulaminu , w zależności od przewinienia , mogą być nałożone następujące kary 
( z pominięciem ich gradacji):
 - upomnienie,
 - nagana,
 - nagana z ostrzeżeniem wydalenia z Obozu,
 - wydalenie z obozu.

Kary są podawane do wiadomości uczestników Obozu. 
Koszty  dyscyplinarnego  powrotu  z  obozu  pokrywają  uczestnicy/  rodzice/  prawni
opiekunowie.

6. Postanowienia końcowe
Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest Kierownik Obozu.

Kraków, 4.09.2014 r.

Zarząd UKS Olimp


