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REGULAMIN POBYTU NA OBOZIE WĘDROWNYM 

LUB INNYM OBOZIE ORGANIZOWANYM DLA MŁODZIEŻY 

przez Fundację Na Szlaku w ramach projektu ObozyWedrowne.com 

 

 

 

1. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek przestrzegania regulaminu, z którym zostanie zapoznany w pierwszym 
dniu obozu. Obowiązkiem uczestnika jest: 
a) podporządkowanie się instruktorom, wychowawcom, przewodnikom;  
b) przestrzeganie ustalonego rozkładu dnia, brania udziału w zajęciach;  
c) zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego; 
d) utrzymanie czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania, podczas wędrówek, w miejscach 

postojowych; 
e) kulturalne zachowanie się w stosunku do wszystkich osób. 

2. Uczestnik obozu ma prawo:  
a) zgłaszania kadrze (tj. instruktorowi, przewodnikowi, wychowawcy, kierownikowi wypoczynku) uwag o 

programie oraz organizacji zajęć, które będą w miarę możliwości uwzględniane; 
b) do udziału w zajęciach programowych organizowanych dla danej grupy wiekowej; 
c) korzystania ze wszystkich przedmiotów, urządzeń przekazanych do użytku podczas obozu przez kadrę. 

3. Uczestnikom obozów zabrania się:   
a) posiadania i palenia papierosów;  
b) posiadania i picia napojów alkoholowych;  
c) posiadania i brania środków odurzających;  
d) posiadania materiałów pirotechnicznych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu uczestników; 
e) samowolnego oddalania się – bez poinformowania kadry – z obiektu noclegowego, oddalania się od grupy 

podczas wędrówki, zajęć w terenie;  
f) samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza 

wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z kadry danego obozu; 
g) podczas trwania obozu, szczególnie podczas górskiej wędrówki lub zajęć survivalu uczestnicy nie mogą 

korzystać z telefonów komórkowych – zgodę na to każdorazowo wydaje kadra.  
4. Ustala się następujące kary za nieprzestrzeganie Regulaminu:  

a) upomnienie uczestnika w obecności grupy;  
b) nagana z ostrzeżeniem;  
c) usunięcie z obozu.  

5. Karane usunięciem z obozu będzie naruszenie przez uczestnika regulaminu dotyczącego  
a) bezpieczeństwa, w szczególności:  

• zasad zbliżania się do wody; 
• samowolnego oddalenia się z miejsca noclegowego lub od grupy podczas wędrówki lub zajęć w 

terenie;  
• posiadania i picia napojów alkoholowych lub posiadania i brania środków odurzających. 

b) kultury osobistej, w szczególności karane/a będzie: 
• przemoc fizyczna, psychiczna oraz słowna w stosunku do obozowiczów i kadry; 
• agresywny i wulgarny stosunek do kolegów, koleżanek lub kadry obozu; 
• świadome niszczenie wyposażenia, kradzież. 
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6. Informujemy, że w przypadku naruszenia regulaminu, szczególnie w przypadkach naruszeń opisanych w 
punkcie 5 niniejszego regulaminu, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z obozu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z kadrą obozu. 

7. Informujemy, że podczas obozu niepełnoletni uczestnicy mogą być zabierani z danej imprezy turystycznej 
wyłącznie przez swych rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni życzą sobie, 
by dziecko było odebrane przez inne osoby (np. członków dalszej rodziny), niezbędne będzie złożenie takiej 
deklaracji w formie pisemnej w obecności przedstawiciela organizatora. 

8. Organizator nie przewiduje żadnych zwrotów finansowych w przypadku uczestnika, który został usunięty z 
obozu w wyniku złamania regulaminu i w konsekwencji dyscyplinarnego usunięcia z obozu.  

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, wszelkiego 
rodzaju odtwarzacze, telefony komórkowe – sprzęt ten uczestnicy mogą zabrać na obóz wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza osobistego sprzętu uczestników przed kradzieżą, zgubieniem 
czy zniszczeniem. 

10. Na czas przebywania dziecka na obozie przedstawiciele organizatora przejmują prawa i obowiązki czasowego 
opiekuna prawnego powierzonego opiece dziecka. W związku z tym, w przypadku świadczeń medycznych, 
czasowi opiekunowie prawni w stosunku do powierzonego opiece dziecka mogą:  

• uzyskiwać informacje o jego stanie zdrowia oraz o udzielonych świadczeniach zdrowotnych; 
• wyrażać zgodę na wykonanie badania lub udzielenie świadczenia zdrowotnego. 

11. Informujemy, że: 
• o udzielonych dziecku świadczeniach zdrowotnych organizator niezwłocznie powiadamia rodziców; 
• w przypadku choroby dziecka rodzice zwracają koszty zakupionych przez organizatora niezbędnych 

leków. 
12. Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z rodzicami lub 

opiekunami uczestników niepełnoletnich dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane w karcie 
kwalifikacyjnej. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy 
podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia uczestnika. 
 

 

 

Rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczestnicy zapoznają się z powyższym regulaminem 
podczas zapisu na wybrany obóz, co potwierdzają w trakcie procesu rezerwacyjnego.  

 
Uczestnicy obozu zapoznają się z powyższym regulaminem najpóźniej w pierwszym dniu obozu. 
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