
REGULAMIN WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANEGO PRZEZ AKADEMIACAMP SP. Z O. O. 

Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady 
postępowania podczas uczestnictwa w naszych obozach i półkoloniach. Regulamin może ulec zmianie, a jego aktualna 
wersja jest dostępna na stronie internetowej organizatora. 

I. Uczestnik ma prawo do: 

1. Udziału we wszystkich zajęciach programowych. 
2. Radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców i kierownika obozu. 
3. Wyrażania swoich poglądów oraz zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy i kierownika wypoczynku. 
4. Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem Karty Praw Dziecka. 

 

II. Uczestnik jest zobowiązany do:  

1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców wypoczynku. 
2. Przestrzegania regulaminów obowiązujących na wypoczynku (np. regulamin kąpieli, poruszania się po drogach) 
3. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, plażowania, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

pobytu w ośrodku i bezpieczeństwa podczas ciszy nocnej. 
4. Poszanowania cudzej własności i godności osobistej innych uczestników wypoczynku. 
5. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności: punktualnego przybywania na posiłki, obowiązkowego udziału 

w imprezach i zajęciach obozowych, dbania o porządek w salach i na terenie całego obiektu, dbania o higienę osobistą, 
przestrzegania ciszy nocnej. 

6. Zgłoszenia kierownikowi lub wychowawcy wszelkich zauważonych przez siebie usterek i nieprawidłowości zagrażających 
zdrowiu i życiu oraz informowania o wszelkich dolegliwościach i samopoczuciu. 

 

III. Uczestnikowi zabrania się: 

1. Stosowania przemocy wobec kolegów i koleżanek. 
2. Używania niecenzuralnych słów. 
3. Zakupu, posiadania i picia alkoholu, palenia papierosów i używania środków odurzających. 
4. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp. 

 

IV. Postanowienia ogólne: 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone z braku staranności uczestnika 

wypoczynku. 
2. Wychowawcy określają czas, w którym dozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych. Poza dozwolonymi godzinami użytkowania urządzeń, wychowawcy mogą zatrzymać sprzęt uczestników  
w depozycie. 

3. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia, rodzice ponoszą koszty jego naprawy. 
 

Uwaga - interpretacja sytuacji nie objętych powyższym regulaminem należy do kierownika i wychowawców wypoczynku, zastrzega 
się możliwość zmian w powyższym regulaminie. 

Za niezastosowanie się do w/w regulaminu i rażące jego naruszanie Uczestnik może zostać ukarany: 

 upomnieniem wychowawcy grupy, 
 upomnieniem kierownika, 
 ustna nagana na forum wszystkich uczestników, 
 pisemna nagana z powiadomieniem Rodziców i Szkoły, 
 wydaleniem z wypoczynku na koszt Rodziców, bez zwrotu jakichkolwiek kosztów pobytu i przejazdu oraz powiadomienie 

pisemne szkoły. 
  


