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REGULAMIN WAKACJI Z PASJĄ 
 

 

  
1. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek – zgodnie z ogłoszoną przed wyjazdem 

listą. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i 

rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość oddania w depozyt pieniędzy kieszonkowych oraz 

dokumentów opiekunowi grupy. 

3. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez niego podczas podróży i pobytu na obozie na podstawie protokołu szkody 

sporządzonego przy udziale komendanta obozu w chwili i miejscu jej powstania. 

4. W przypadku zażywania przez Uczestnika leków stałych, w dniu wyjazdu na obóz rodzic/opiekun 

jest zobowiązany przekazać je obozowej pielęgniarce wraz z instrukcją dawkowania i odpowiednim 

zapasem na okres trwania obozu. 

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Uczestnik zostanie ukarany upomnieniem, naganą 

wobec całej grupy w rozkazie, powiadomieniem rodziców lub szkoły, a w drastycznych przypadkach 

wydalony zostanie dyscyplinarnie z terenu placówki oraz przekazany opiekunom prawnym na ich koszt. 

6. Uczestnik dojeżdża na obóz na własny koszt na ustaloną godzinę. W przypadku opóźnienia informuje 

organizatora o szacowanej godzinie przybycia. 

 

Nasze prawa (każdy Uczestnik Wakacji z Pasją ma prawo do): 

1. Poszanowania swoich poglądów, przekonań oraz wiary,  

2. Spokojnego i bezpiecznego wypoczynku  

3. Pełnego wykorzystania programu Wakacji z Pasją ,  

4. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas trwania Obozu,  

5. Opieki medycznej w przypadku wystąpienia kontuzji lub zachorowania,  

6. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry oraz kierownictwa Wakacji z Pasją,  

7. Korzystania z urządzeń sportowych znajdujących się w obiekcie oraz poza nim wyłącznie podczas 

treningów, za wiedzą i zgodą oraz pod nadzorem trenera-wychowawcy,  

8. Kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi w tym telefonowania, sms-owania w 

wyznaczonej porze dnia (poza czasem trwania treningów, zajęć programowych oraz porą posiłków i 

ciszy nocnej)  
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Nasze obowiązki (każdy Uczestnik Wakacji z Pasją ma obowiązek):  

1. Przestrzegać wszystkich obowiązujących regulaminów Wakacji z Pasją,  

2. Dbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych Uczestników podczas trwania treningów w tym 

korzystania z urządzeń sportowych, a także trwania innych zajęć o charakterze sportowym, 

rekreacyjnym bądź wypoczynkowym, w tym podczas odbywania wycieczek pieszych. Bezwzględnie 

podporządkować się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa,  

3. Dbać o dobre imię naszego Obozu,  

4. Dbać o kulturę życia codziennego, tj. być uprzejmym i kulturalnym wobec innych,  

5. Dbać o higienę osobistą oraz czystość otoczenia i pomieszczeń udostępnionych Uczestnikom Wakacji 

z Pasją,  

6. Dbać o wyposażenie obiektu i udostępniony sprzęt sportowy (za szkody i zniszczenia powstałe przez 

Uczestnika odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun prawny),  

7. Szanować własność osobistą i mienie innych osób,  

8. Doceniać i szanować pracę innych, w tym kadry i personelu obsługującego Wakacji z Pasją,  

9. Bez wiedzy opiekuna nie opuszczać terenu Wakacji z Pasją i nie oddalać się od grupy,  

10. Przestrzegać rozkładu dnia, szczególnie harmonogramów treningów, ciszy poobiedniej oraz nocnej 

(po godz. 22.00 zabronione jest przebywanie poza swoim pokojem bez zgody wychowawcy), 11. 

Wypełniać polecenia trenera-wychowawcy, kierownictwa Wakacji z Pasją,  

12. Brać udział we wszystkich zajęciach programowych podczas trwania Wakacji z Pasją,  

13. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie legitymacji szkolnej,  

 

Uczestnikom Obozu zabrania się:  

1. Samowolnego opuszczania terenu Wakacji z Pasją, samowolnego oddalania się od grupy podczas 

treningów, zajęć dydaktycznych oraz wycieczek pieszych,  

2. Zabierania z domu na Wakacji z Pasją wartościowych przedmiotów, w tym:  

drogocennej biżuterii, laptopów, tabletów, wszelkiego rodzaju elektronicznych gier komputerowych i 

innych kosztowych zabawek,  

3. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i używania 

wszelkiego rodzaju środków odurzających,  

4. Zabierania z domu i noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, przedmiotów łatwopalnych, 

przedmiotów ostrych (np. noże, nożyczki), materiałów pirotechnicznych i innych niewymienionych 

zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, a także mieniu użytkowanemu podczas trwania 

Wakacji z Pasją,  

5. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej oraz psychicznej wobec innych,  
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6. Przebywania w innych pokojach niż przydzielone w trakcie trwania ciszy nocnej, tj. po godz. 22.00, 

7. Otwierania okien na oścież oraz siadania na parapetach,  

8. Przywłaszczania cudzego mienia,  

9. Wykonywania wszelkich innych działań niezgodnych z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi, a 

także zagrażających bezpieczeństwo swojemu jak i innych, 

 

Zasady poruszania się po drogach 

1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się rozkazom i zaleceniom prowadzącego – 

wyznaczonego przez komendanta obozu. 

2. Uczestnicy idą zwartą grupą w szyku podanym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami, na 

przedzie grupy zawsze idzie prowadzący wycieczkę, następnie najmłodsi uczestnicy, którzy nadają 

tempo marszu pozostałym, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy wycieczki i jeden z 

instruktorów. Prowadzący kolumnę jest ubrany w kamizelkę odblaskową. 

3.  Kolumna porusza się prawą stroną jezdni lub szosy jak najbliżej jej krawędzi, zajmując nie więcej 

niż połowę szerokości drogi. Maszerując małymi grupkami lub pojedynczo, w przypadku gdy nie 

ma chodnika lub specjalnego miejsca przeznaczonego dla pieszych, idziemy lewą stroną drogi 

jeden za drugim lub przy małym ruchu parami. W czasie marszu należy zwracać uwagę na pojazdy 

poruszające się po drodze lub szosie. 

4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej 

osoby pełnoletniej. 

5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność, np. na zakrętach, za i 

przed wzniesieniem, które zasłaniają widoczność maszerującym i kierowcom. 

6. Jeżeli przemarsz kolumny odbywa się przy niedostatecznej widoczności (noc, silny deszcz), 

pierwszy i ostatni z maszerujących z lewej strony (od osi jezdni) są zobowiązani nieść zapalone 

latarki: pierwszy – ze światłem białym, skierowanym do przodu, ostatni – ze światłem czerwonym, 

skierowanym do tyłu. 

7. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub innych szlakach przeznaczonych 

dla pieszych. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach wyznaczonych lub przewidzianych 

przepisami. 

8. Nie wolno: odłączać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego, maszerować po jezdni kolumnie 

pieszych w czasie mgły, a kolumnie pieszych do lat 10 w warunkach niedostatecznej widoczności, 

prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 1at. 
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9. Podczas wycieczki lub wędrówki jeden opiekun powinien przypadać na: 10 uczestników (turystyka 

kwalifikowana, np. górska), 15 uczestników przy innych formach, m. in. z wykorzystaniem 

publicznych środków komunikacji. 

  

  

Regulamin kąpieliska (miejsca wykorzystywanego do kąpieli)  

1. Kąpielisko zorganizowane jest dla dzieci i młodzieży wypoczywającej w ramach obozu. 

2. Z kąpieliska można korzystać tylko w obecności instruktora, wychowawcy. 

3. Zajęcia na kąpielisku odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć. 

4. Grupa korzystająca z kąpieliska nie może liczyć więcej niż 10 uczestników na jedną osobę 

prowadzącą zajęcia. 

5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu 

kąpieliska. 

6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska są obowiązane podporządkować się 

nakazom wychowawcy. 

7. Kąpiel rozpoczyna się i kończy na ustalony sygnał podany przez prowadzącego kąpiel. Należy 

ustalić także sygnał alarmowy. Przed wejściem do wody i wyjściem z niej opiekun grupy odlicza 

obecnych. 

8. Nie wolno, skakać do wody, wrzucać kamieni itp. 

9. W czasie kąpieli nie wolno wznosić okrzyków i wywoływać zbędnych alarmów. 

10. by pozostające na brzegu cały czas powinny obserwować kąpiących się. 

11. Każdy naruszający postanowienia regulaminu zostanie dyscyplinarnie wydalony z wakacji z 

Pasją 


