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I.

Uczestnicy zgrupowania zobowiązani są do:
1. Wykonywania polecen kadry
2. Postępowania według zasad etykiety DOJO
3. Brania udziału we wszystkich zajęciach programowych, o ile uczestnik nie został
zwolniony z tych zajęc przez instruktora lub lekarza
4. Punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego uczestnictwa
5. Dbania o czystosc i porządek oraz powierzone mienie w miejscu zamieszkania i
poza jego terenem.
6. Przestrzegania zasad bezpieczenstwa a w razie dostrzezenia sytuacji stwarzającej
zagrozenie dla zycia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformowac o
tym instruktora
7. Szanowania i własciwego uzytkowania obiektu osrodka wraz z całym jego
wyposazeniem
8. Szanowania i zgodnego z przeznaczeniem uzytkowania obiektow osrodka wraz z
wyposazeniem. Za zniszczone mienie odpowiedzialnosc finansową ponoszą
uczestnicy obozu lub ich rodzicie.

I.

Zabronione jest:
1. Posiadanie napojow alkoholowych, wyrobow tytoniowych i srodkow odurzających
2. Wprowadzanie na teren zakwaterowania osob postronnych bez uprzedniej zgody
osoby Kadry lub Wychowawcow
3. Samowolne oddalanie się z terenu zgrupowania (dotyczy rowniez osob powyzej
18 roku zycia)
4. Kupowanie i spozywanie chipsow, napojow gazowanych i zywnosci wysoko
przetworzonej
5. Posiadanie smartfonow, telefonow oraz wszelkiego rodzaju konsol do gier –
dotyczy dzieci i młodziezy ponizej 18 roku zycia – urządzenia te zostaną zabrane
do depozytu przez wychowawcę na czas trwania zgrupowania

I.

Uczestnicy zgrupowania maja prawo:
1.
1.
2.
3.

Wnosic własne pomysły do realizowanego programu
Proponowac rozszerzenie realizowanego programu
Uczestniczyc we wszystkich organizowanych imprezach
Korzystac pod nadzorem kadry ze sprzętu będącego w posiadaniu placowki
(obiektu noclegowego)

I.

Szczególne zasady zgrupowania
obowiązującym na terytorium RP:

w

związku

ze

stanem

epidemii

1. Uczestnicy obozu są zobowiązani do:
a. przestrzegania zasad higieny i rezimu sanitarnego (mycia i dezynfekcji rąk,
noszenia maseczek/przyłbic w przestrzeni publicznej lub zakrywania ust i
nosa w inny sposob, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzegania
zasad dystansu społecznego) oraz stosowania się do zalecen sanitarnych
obowiązujących w osrodku;
b. minimalizowania kontaktow z osobami niebędącymi uczestnikami
zgrupowania sportowego. Kontakt taki jest dopuszczalny za zgodą
Wychowawcy i w związku z drobnymi czynnosciami zycia codziennego (np.
zakupy);
c. niezwłocznego informowania Wychowawcow lub Kadrę o wystąpieniu
objawow zarazenia konronawirusem takich jak: podwyzszona temperatura
ciała, kaszel, dusznosc, utrata węchu, smaku, a w przypadku wystąpienia
w/w objawow – minimalizowania bezposredniego kontaktu z innymi
uczestnikami obozu;
d. posiadania własnych srodkow ochrony osobistej – co najmniej dwoch
kompletow rękawiczek jednorazowych, co najmniej 2 maseczek
ochronnych wielokrotnego uzytku, płynu do dezynfekcji;
2. Osoby powyzej 18 roku zycia mają obowiązek informowac o kazdym wyjsciu poza
teren osrodka i w miarę mozliwosci powinny unikac duzych skupisk ludnosci;
niezalecane jest zwiedzanie miejsc publicznych (zwłaszcza w przestrzeni
zamkniętej).
3. Uczestnik zgrupowania lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego uczestnika
obozu oswiadcza, ze zapoznał się z wytycznymi GIS, Ministra Zdrowia i Ministra
Edukacji Narodowej dla organizatorow wypoczynku dzieci i młodziezy
dostępnymi
na
stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpiecznywypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

*Uczestnicy obozu oraz rodzic lub opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdzają
zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązują się do jego przestrzegania. Po zapoznaniu
się z regulaminem każdy rodzic składa podpis przed wyjazdem dziecka.

