
Regulamin 
obowiązujący uczestników obozu wypoczynkowo-sportowego w Mrzeżynie w dniach 25.07.-08.08.2022r.  

 
 

I. Podróż autokarem 
1. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu odbywa się tylko podczas postoju i tylko na wyraźne polecenie opiekuna. 
2. Opuszczanie pojazdu odbywa się tylko za zgodą opiekuna i pod jego opieką. 
3. Po wejściu do pojazdu uczestnicy siadają na wyznaczonym miejscu. 
4. Uczniowie z chorobą lokomocyjną zabierają ze sobą odpowiednie tabletki np. Aviomarin. 
5. Należy zachowywać się poprawnie, nie hałasować, nie śmiecić. 

II. Pobyt w ośrodku Perła w Mrzeżynie 
1. W czasie pobytu w ośrodku uczestników zobowiązuje się do: 

 Zapoznania z regulaminem wewnętrznym ośrodka i bezwzględnego przestrzegania go. 
 Sprawdzenia stanu pokoi oraz ich wyposażenia w celu zgłoszenia ewentualnych braków i usterek. 
 Przestrzegania ustalonego dziennego harmonogramu zajęć. 
 Utrzymania ładu i porządku w zajmowanych pokojach. 
 Przestrzegania higieny osobistej i czystości ubioru. 
 Wykonywania przydzielonych zadań. 
 Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania. 
 Punktualnego przychodzenia na zbiórki, posiłki i zajęcia. 
 Użytkowania wyznaczonych pomieszczeń i sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 Przestrzeganie ciszy nocnej od 22:00-7:00. 

2. W czasie pobytu w ośrodku uczniom nie wolno: 
 Pod żadnym pozorem samowolnie opuszczać miejsca zakwaterowania. 
 Psuć i niszczyć mienia ośrodka. 
 Narażać zdrowie i życie własne oraz cudze. 
 Opuszczać pokoju po ogłoszeniu ciszy nocnej. 

3. Wykwaterowanie z ośrodka: 
 Za dokonane zniszczenia przez uczniów odpowiadają materialnie rodzice. 

III. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze 
1. Uczestnik wycieczki: 

 Realizuje wszystkie polecenia kierownika i opiekuna. 
 Bez wiedzy opiekunów nie oddala się od grupy pod żadnym pozorem. 
 Chodzi tylko szlakami wyznaczonymi przez opiekunów. 
 Zachowuje się stosownie do miejsc, w których odbywają się zajęcia. 
 Ściśle przestrzega zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
 Szanuje przyrodę, zabytki i pracę ludzką. 
 Do innych uczestników wycieczki odnosi się z życzliwością i szacunkiem. 

IV. Wzorowe przestrzeganie regulaminów i aktywna postać uczestnika obozu. 
1. Uczestnik może otrzymać: 

 Pochwałę wobec grupy, wobec klubu, szkoły po powrocie. 
 Nagrodę rzeczową. 

V. Naruszenie zasad dyscypliny przez uczestnika obozu 
1. Uczestnik może otrzymać: 

 Upomnienie. 
 Naganę. 
 Przeniesienie do innego pokoju. 
 Specjalny nadzór opiekunów. 
 W szczególnie drastycznych sytuacjach wezwanie rodziców do odebrania dziecka z ośrodka na własny 

koszt.  
VI. Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony w zależności od potrzeb i sytuacji. 

 
W/w regulamin ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom oraz tworzenie ciekawych i atrakcyjnych warunków do 
aktywnego wypoczynku, zdobywania i pogłębiania wiedzy. 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------                               ------------------------------------------------------------------ 
 
Podpisy rodziców/opiekunów                                                                                               Podpis uczestnika obozu 
  


