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REGULAMIN 

 
obozu dla dzieci i młodzieży Kortowo organizowanego przez 

Active Way Adam Mikołajewski 
 
Nadrzędnym naszym celem jest zorganizowanie Uczestnikom obozu jak najlepszego 
wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd 
zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić 
wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawą, ustaliliśmy niniejsze 
zasady postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży: 
 
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

a) stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu 
dnia obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji 
programu (m.in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach 
publicznych, ciszy nocnej, korzystania z kąpieliska, itp.) z którymi zostaje 
zapoznany po rozpoczęciu obozu. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 
do godz. 07.00, 

b) stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów, 
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. 

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia 
udziału w zajęciach należy zgłosić u wychowawcy lub instruktora, 

d) dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z 
jego przeznaczeniem, 

e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, 
zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami 
obowiązującymi na obozie, 

f) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu, 
g) zgłaszać wychowawcy wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie 

zagrożenia dla zdrowia lub życia, 
h) dbać o higienę i schludny wygląd. 

2. Podczas trwania obozu, obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania oraz 
picia alkoholu, posiadania oraz palenia tytoniu, posiadania oraz zażywania 
środków odurzających. 

3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców lub instruktorów oddalać się z 
terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. 

4. Organizator oraz kadra obozu nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, 
zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności: 
aparaty telefoniczne i fotograficzne, odtwarzacze muzyki, gry, itp.) oraz pieniędzy 
i dokumentów, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one 
złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawcę. 

5. Używanie telefonów komórkowych, gier elektronicznych itp. podczas zajęć i bez 
zgody wychowawcy lub instruktora jest zabronione. Ww. sprzęt używany bez 
zgody instruktora lub wychowawcy zostanie skonfiskowany i zwrócony w ostatnim 
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dniu obozu. Za sprzęt elektroniczny (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) zabrany 
na zajęcia kadra obozu nie odpowiada. 

6. Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników obozu z 
rodzicami/opiekunami to okres ciszy poobiedniej. 

7. W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych będą mogli 
kontaktować się z kierownictwem obozu pod numerem telefonu: 
Organizator - Adam Mikołajewski 504 180 777 
Kierownik – Anna Miler 604 192 360 

8. Korzystanie ze sprzętu sportowego, wodnego, przebywanie na pomostach i przy 
brzegu jeziora oraz kąpiele w jeziorze lub basenie dozwolone są pod warunkiem 
uzyskania zgody instruktora lub wychowawcy i tylko pod jego nadzorem. 

9. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansowa za 
szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie. 

10. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem 
Organizator wypoczynku i kierownictwo obozu zastrzegają sobie prawo do 
zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: 
upomnienie, powiadomienie rodziców, powiadomienie szkoły czy skreślenie z listy 
uczestników obozu. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników obozu może 
nastąpić za poważne naruszenie niniejszego regulaminu, a w szczególności: 
posiadanie lub picie alkoholu, posiadanie lub palenie tytoniu, posiadanie lub 
zażywanie środków odurzających oraz za sprowadzenie zagrożenia dla 
bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników obozu. Dyscyplinarne 
skreślenie z listy uczestników obozu jest jednoznaczne z brakiem zwrotu kosztów 
za niewykorzystane dni pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za 
uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 24 godzin. W 
przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Organizator zastrzega 
sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji. 

11. Przekazywanie dzieci pod opiekę rodziców potwierdzane jest przez 
rodzica/opiekuna na piśmie. 

12. Podpisanie regulaminu wiąże się ze zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
(zdjęcia) w celu promocji www.activeway.pl 

 
 

Zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
………………………………………………… 
(podpis uczestnika kolonii) 

 
 

Akceptujemy zapisy regulaminu 
 
………………………………………… 
(podpis rodziców/opiekunów) 

http://www.activeway.pl/

