REGULAMIN UCZESTNIKA
Obozu ANIMUS 2018
1. PODSTAWOWE PRAWA
Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
- szacunku ze strony każdego innego uczestnika oraz opiekunów
- wypoczynku, zabawy i rozwoju swoich zdolności
- pomocy i opieki w każdej sytuacji ze strony wychowawcy
- zgłaszania każdej sprawy osobistej wychowawcy, w dalszej kolejności
innym opiekunom i kierownikowi obozu
- uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach, chyba że nie
pozwala mu na to stan zdrowia lub inne okoliczności stwierdzone przez
wychowawcę
- zgłaszania własnych propozycji i pomysłów co do spędzania czasu na
obozie oraz szczegółowego regulaminu
- korzystania z telefonu w czasie ciszy poobiedniej według zasad
ustalonych w regulaminie szczegółowym obozu.
2. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI
Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:
- przestrzegać

podstawowego

regulaminu

obozu,

regulaminu

szczegółowego ustalonego wspólnie z uczestnikami oraz regulaminów
kąpieli,

poruszania

się

po

drogach

i

transportu

zbiorowego,

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. O zasadach tych regulaminów
uczestnicy zostaną poinformowani przez wychowawców.
- słuchać i wykonywać polecenia wychowawcy, innych opiekunów oraz
kierownika obozu
- zgłaszać opiekunom naruszenie zasad przez innych uczestników,
zwłaszcza w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu

- dbać o czystość i higienę osobistą oraz swojego otoczenia, zwłaszcza
sypialni
- zgłaszać wychowawcy wszelkie problemy, z którymi nie może
samodzielnie sobie poradzić, zwłaszcza złe samopoczucie oraz
konflikty z innymi uczestnikami.
3. PODSTAWOWE ZAKAZY
Uczestnik obozu nie może:
- wychodzić poza teren ośrodka bez opieki wychowawcy
- wychodzić z budynku bez wiedzy i zgody wychowawcy
- zbliżać się do brzegu jeziora bez zgody wychowawcy
- zachowywać się agresywnie wobec innych, używać przemocy w żadnej
formie, naruszać granic osobistych innych osób
- zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub zdrowiu
własnemu lub innych osób
- zakłócać przebiegu prowadzonych zajęć w sposób uniemożliwiający
korzystania z nich pozostałym uczestnikom
- oddalać się od grupy w czasie wyjść poza ośrodek
- korzystać z telefonu i innych sprzętów elektronicznych poza godzinami
ustalonymi w regulaminie szczegółowym obozu.
4. NARUSZENIE REGULAMINU
Złamanie podstawowych zakazów wymienionych w punkcie 3. skutkuje
rozmową z wychowawcą lub kierownikiem obozu oraz natychmiastowym
kontaktem wychowawcy z rodzicami. Wychowawca powiadomi rodziców
uczestnika o jego zachowaniu i uprzedzi o możliwości wydalenia uczestnika z
obozu oraz poprosi o rozmowę telefoniczną z dzieckiem. Jeśli zachowania
zagrażające bezpieczeństwu mimo podjętych działań i rozmów będą się
powtarzały

lub
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nie
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wychowawców, rodzice zostaną poproszeni o odebranie dziecka z obozu.

