REGULAMIN oraz WARUNKI UCZESTNICTWA

Odkrywcy – obozy biblijne dla dzieci i młodzieży
turnus I

10 – 19 lipca 2019 roku

turnus II

20 – 19 lipca 2019 roku

Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl organizuje obozy letnie, których głównym celem jest: zdrowy, aktywny,
atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek połączony z poznawaniem chrześcijańskich, biblijnych wartości.
Program obozów, oprócz poznawania historii i prawd biblijnych, daje dzieciom sporo możliwości do rozbudzania i
rozwijania ich zainteresowań, zdolności czy umiejętności muzycznych, plastycznych, teatralnych a także sportowych.
Wszystkie nasze obozy organizowane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN dotyczącymi wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 14 lat.
Odkrywcy 2019 odbędą się w Złotym Stoku.
Uczestnicy zamieszkają w ośrodku Sport Kompleks w Złotym Stoku. Stołówka, sale programowe i sala gimnastyczna oraz
sypialnie mieszczą się w jednym budynku.
Cały obszar jest ogrodzony, a realizując program skorzystamy również z boisk sportowych, placu zabaw i kręgu
ogniskowego.
Kadra obozu: kierownik, wychowawcy oraz instruktorzy warsztatów biblijnych posiadają wszystkie uprawnienia do
pełnienia swych funkcji zgodnie z Rozporządzeniem MEN. W większości kadrę stanowią doświadczeni pedagodzy i
nauczyciele, osoby posiadające doświadczenie w wychowywaniu własnych dzieci. Każdy z wychowawców ma pod swoją
opieką grupę liczącą 9-10 osób. Wychowawca organizuje i prowadzi program w swojej grupie, opiekuje się uczestnikami
podczas zajęć wspólnych, jest obecny podczas posiłków oraz w pokojach – wszędzie tam, gdzie przebywają dzieci. Oprócz
kadry podstawowej, w realizacji programu pomagają instruktorzy oraz asystenci wychowawców – wolontariusze.

Zasady ogólne:
1. Podstawą zakwalifikowania dziecka na obóz jest oddanie kompletu dokumentów i
opłacenie kosztów obozu.
2. Niniejszy regulamin i warunki uczestnictwa stanowią integralną część Karty
kwalifikacyjnej uczestnika.
3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników, od chwili oddania dziecka pod opiekę
wychowawców do zakończenia obozu.
4. Uczestnik Obozu jest zobowiązany podporządkowywać się poleceniom Kierownika
Obozu, wychowawców, instruktorów oraz księdza.
Prawa i obowiązki uczestnika:
1. Uczestnik obozu jest zobowiązany:
 do przestrzegania obowiązujących regulaminów na terenie obozu oraz wypełniania
poleceń wychowawców oraz instruktorów i wolontariuszy;
 do zabrania ze sobą ważnej legitymacji szkolnej oraz dowodu osobistego;
 do posiadania niezbędnego ekwipunku, wykazanego w spisie;
 do zachowania porządku na terenie obozu (i w każdym innym miejscu), dbania o
higienę osobistą, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminów i zasad
ustalanych przez kadrę;
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bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej, rozpoczęcia zajęć i posiłków;
do bezwzględnego posłuszeństwa względem ratownika i instruktora w czasie kąpieli
oraz wędrówek;
 odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, wychowawcy, trenera i innych osób;
 dbania o czystość i porządek;
 zgłaszania wychowawcy - każdego złego samopoczucia lub choroby;
 zachowania postawy godnej Chrześcijanina oraz przestrzegania zasad koleżeńskiego
współżycia w grupie.
 każdy Uczestnik ma prawo do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach
przewidzianych programem obozu. Zwolnienie z zajęć może nastąpić wyłącznie na
wniosek lekarza lub za zgoda Kierownika Obozu.
2. Uczestnikom obozu zabrania się:
 samowolnego opuszczania terenu obozu;
 samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza teren obozu;
 palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania innych środków odurzających, dopalaczy;
 zażywania lekarstw bez wiedzy pielęgniarki;
 niszczenia sprzętu obozowego;
 przechowywania w pokojach produktów spożywczych łatwo psujących się;
 stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej;
3. Uczestnik obozu ma prawo:
 do udziału we wszystkich zajęciach programowych;
 zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy i innych członków kadry;
 do wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawcy;
 do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestników za zgodą
instruktora/wychowawcy;
 wnosić własne pomysły do realizowanego programu;
 wnosić o rozszerzenie realizowanego programu;
 uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących obozu;
 uczestniczyć we wszystkich organizowanych na terenie obozu imprezach.
4. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponoszą solidarnie odpowiedzialność materialną
za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
.
Prawa i obowiązki organizatora:
1. Organizator obozu zobowiązany jest zapewnić uczestnikom bezpieczne warunki w czasie
ich pobytu na obozie.
2. Organizator obozu jest zobowiązany do zapoznania uczestników z regulaminami
obowiązującymi na terenie obozu.
W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Obozu.
3. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia uczestników na skutek
zguby, zniszczenia lub kradzieży. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności
materialnej za sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników.
Istnieje możliwość oddania w depozyt pieniędzy kieszonkowych oraz dokumentów do
wychowawcy.
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4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, które nie zostały przez niego
wykorzystane w trakcie trwania obozu (np. z powodu wcześniejszego wyjazdu lub choroby w
trakcie obozu).
5. Uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od dnia
rozpoczęcia obozu do dnia jego zakończenia.
6. Warunkiem dokonanie rezerwacji miejsca na obozie/kolonii jest oddanie wypełnionego
zezwolenia. Podpisanie zezwolenia wyraża jednocześnie pełną akceptację regulaminu.
7. Organizator obozu zastrzega sobie prawo do zmiany kadry obozu, o czym zostaną
poinformowani rodzice/prawni opiekunowie za pomocą strony internetowej stowarzyszenia.
8. W przypadku naruszenia regulaminów obozu instruktor może wyciągnąć konsekwencje
dyscyplinarne w stosunku do uczestnika, może zostać upomniany lub czasowo odsunięty od
uczestnictwa w niektórych zajęciach, z jednoczesnym poinformowaniem rodzica/prawnego
opiekuna. W szczególnych przypadkach, decyzją Kierownika Obozu uczestnik może zostać
karnie wydalony z obozu. W takim przypadku rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany w
ciągu trzech dni do zabrania uczestnika z obozu/kolonii na koszt własny. Organizator nie
zwraca pieniędzy za nie wykorzystane dni obozu.
9. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn
niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych
instytucji.
10. Na obóz nie wolno zabierać sprzętu elektronicznego (telefony, konsole, MP3, MP4)
Kontakt z uczestnikiem jest możliwy przez kierownika obozu lub wychowawcę lub
wolontariusza.
Dnia odwiedzin na obozie nie planujemy.
11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora
(niedostarczenie Karty Kwalifikacyjnej, choroba uczestnika, inne przypadki losowe)
Organizator dokonuje indywidualnego rozpatrzenia sprawy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zapisów w regulaminie.
13. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia
Uczestnika na miejsce wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.
14. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na uwiecznianie wizerunku dziecka i
publikowanie na stronie internetowej, a także w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia
Ubiblijnieni.pl.
Zapoznaliśmy się z powyższym regulaminem i zobowiązujemy się go przestrzegać:

……………………………….

……………...........................……….

miejscowość, data,

podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika
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