
Regulamin uczestnika obozu pływackiego Nautinek Magic Camp 

1. Uczestnik obozu ma prawo do:
a. Brania udziału we wszystkich zajęciach i imprezach, organizowanych w czasie obozu.
b. Zgłaszania uwag oraz propozycji w sprawach związanych z życiem obozu i organizacją zajęć programowych.
c. Korzystania z urządzeń i sprzętu obozowego, przy zachowaniu zasad regulaminu i przepisów BHP.
d. Korzystania z opieki medycznej.
e. Zdeponowania u wychowawcy cennych przedmiotów.

2. Uczestnik obozu jest zobowiązany do:
a. Wzajemnej pomocy oraz godnego i kulturalnego zachowania się.
b. Wykonywania poleceń kadry.
c. Stosowania się do porządku dnia.
d. Brania czynnego udziału w zajęciach, przewidzianych w porządku dnia.
e. Pilnowania swojego mienia i dbania o nie.
f. Szanowania i właściwego użytkowania obiektu wraz z całym wyposażeniem. Za ewentualne uszkodzenia lub 
straty,
wyrządzone z winy uczestnika, ponosi on odpowiedzialność finansową, niezależnie od kar dyscyplinarnych.
g. Przestrzegania zasad BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz reguł poruszania się po drogach i reguł
transportu zbiorowego.
h. Dbania o swoją higienę, ład i porządek w pomieszczeniu sypialnym oraz w otoczeniu obozu.

3. Uczestnikom obozu kategorycznie zabrania się:
a. Opuszczania terenu ośrodka bez zgody wychowawcy.
b. Palenia papierosów, kupowania, posiadania oraz spożywania alkoholu oraz innych używek.
c. Używania wulgarnego słownictwa.
d. Korzystania z basenu/kąpieliska bez wiedzy i nadzoru opiekuna.
e. Używania ognia w budynkach.
f. Samowolnego przyjmowania leków bez konsultacji z wychowawcą.

4. Za wzorowe zachowanie, wykonywanie obowiązków i dodatkowych prac, związanych z realizacją 
programu oraz udział w konkursach uczestnik może być wyróżniony:
a. Pochwałą wychowawcy.
b. Pochwałą kierownika obozu przed uczestnikami obozu.
c. Nagrodą rzeczową.
d. Powiadomieniem rodziny oraz szkoły o wzorowym i aktywnym uczestnictwie w życiu obozu.

5. Za wykroczenia uczestnik może być ukarany:
a. Ustnym upomnieniem wychowawcy.
b. Nadprogramowymi obowiązkami.
c. Zakazem uczestnictwa w imprezach o charakterze rozrywkowym.
d. Upomnieniem kierownika obozu w obecności wszystkich uczestników obozu.
e. Pisemnym lub telefonicznym powiadomieniem rodziny o złym zachowaniu.
f. Usunięciem uczestnika z obozu na koszt rodziców z jednoczesnym powiadomieniem szkoły.
g. Zakazem uczestnictwa w następnych wyjazdach organizowanych przez organizatora.

6. Powyższy regulamin dotyczy wszystkich uczestników obozu, bez względu na wiek.

7. Uczestnik obozu własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz zobowiązuje 
się doprzestrzegania zasad w nim zawartych.

        ........................................... 
          podpis uczestnika obozu



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OBOZU NAUTINEK MAGIC CAMP

Poniższe zapisy regulowane są przez wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i 
młodzieży.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

1. Udostę pniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką 
komunikację - prosimy wpisać w karcie kwalifikacyjnej.

2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u 
ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają
objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczę ciem wypoczynku.

4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą , mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 
rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w 
wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika 
wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii 
lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
wypoczynku.

6. Należy wyposażyć dzieci w środki higieniczne (mydło, płyn do dezynfekcji) i uczulić na częste ich stosowanie.

7. Należy zapoznać dzieci z wytycznymi i regulaminami uczestnictwa oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad 
higieny obowiązującymi na Nautinek Magic Camp

  
                 ...................................................................
                  Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego
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