REGULAMIN UCZESTNICTWA
W OBOZIE MŁODZIEŻOWYM „GOLDEN GATE SUMMER CAMP 2021”
Człuchów: 04-17 lipca 2021; 18-31 lipca 2021

1. Obóz młodzieżowy „Golden Gate” organizowany jest jako obóz językowy-sportowoartystyczny i jako taki zawiera program, szczegółowo określony w ofercie (ulotce
reklamowej i na stronie bardzoprzepieknie.pl).
2. Program, o którym mowa w punkcie 1. Regulaminu, jest realizowany przez
wyselekcjonowaną kadrę nauczycieli/opiekunów, pełniących jednocześnie funkcję
wychowawców grup.
3. Realizacja programu jest nadzorowana jednoosobowo przez Kierownika Obozu.
Kierownikowi obozu podlegają bezpośrednio wychowawcy i opieka medyczna.
4. Uczestnicy obozu zostają podzieleni na grupy w zależności od poziomu zaawansowania
językowego i wieku. W szczególnych przypadkach możliwe jest przeniesienie uczestnika
do innej grupy.
5. Uczestnicy zostają zakwaterowani w pokojach ośrodka wypoczynkowego i ponoszą pełną
odpowiedzialność materialną za znajdujące się w pokoju sprzęty i wyposażenie. Przed
rozpoczęciem obozu Kierownik Obozu określa stan każdego z pokoi, a po zakończeniu
pobytu dokonuje kontroli stanu końcowego sprzętu i wyposażenia. Opiekunowie prawni
uczestnika zobowiązują się do pokrycia wszelkich strat wynikłych z niezgodnego z
przeznaczeniem użytkowania sprzętu przez uczestników.
6. Szczegółowy plan każdego dnia jest codziennie rano wywieszany do wglądu w miejscu
wyznaczonym przez Kierownika Obozu. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z
przebiegiem zajęć w danym dniu.
7. Obowiązki uczestnika obozu:
a. uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych programem obozu w porach
i miejscach wyznaczonych przez Kierownika Obozu,
b. przestrzeganie pór zbiórek i spotkań grupowych (zajęcia, posiłki, wyjścia do miasta,
wyjazdy na wycieczki, itd.),
c. wykonywanie poleceń opiekuna grupy i Kierownika Obozu,
8. Zwolnienie z poszczególnych zajęć jest dopuszczalne na wniosek lekarza, lub pielęgniarki,
lub osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji opieki medycznej. W takiej sytuacji uczestnik
ma obowiązek powiadomić opiekuna swojej grupy i Kierownika Obozu. Decyzję o
zwolnieniu z zajęć podejmuje Kierownik Obozu.
9. Uczestnikom obozu zabrania się:
a. posiadania i używania tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, napojów
energetycznych i innych używek
b. samowolnego opuszczania budynku, w którym uczestnik jest zakwaterowany,
c. samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć i wycieczek,
d. zamykania drzwi pokoju od wewnątrz (dotyczy także ciszy nocnej).
10. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00, pobudka o godzinie 7.55 rano. W
szczególnych przypadkach (dyskoteka, wycieczka, zmiana pór posiłków, itp.) godzina ciszy
nocnej i pobudki może ulec zmianie.
11. Podczas ciszy nocnej uczestnik powinien przebywać w pokoju, w którym jest
zakwaterowany.
12. W przypadku problemów lub nieporozumień pomiędzy uczestnikami, kadra obozu służy
pomocą w ich rozwiązywaniu.
13. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków i zakazów obowiązujących uczestnika obozu,
w stosunku do winnych złamania niniejszego Regulaminu zostaną wyciągnięte
konsekwencje. W przypadku notorycznego łamania postanowień niniejszego Regulaminu,
uczestnik może zostać usunięty z obozu „Golden Gate”. Decyzję o usunięciu uczestnika
podejmuje jednoosobowo Kierownik Obozu.
Stwierdzam, że zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem:
Podpis opiekuna ……………………….

Miejscowość i data ……………………………………

