
Regulamin 
 

uczestnika obozu  ................................................................................  
                                                           (imię i nazwisko) 

zorganizowanego w Stanicy SM „ OM” „Gościraj” w Gościmiu  

 

od dnia  ……………………. do dnia ………………2019 r. 

 
Każdy uczestnik obozu jest członkiem wspólnoty obozowej i posiada Swoje prawa  

i obowiązki. 

 

P r a w a 
1.Obozowicz ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas pobytu na 

obozie i podczas przejazdu. 

2. Obozowicz ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową  

i normami żywieniowymi. 

3. Obozowicz ma prawo do zapewnienia mu pełnej higieny i warunków noclegu zgodnie  

z umową i normami higienicznymi. 

4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z umową, programem obozu, 

 przystosowane do wieku i zainteresowań uczestników obozu. 

5. Obozowicz ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji programu,  

 bezpieczeństwa, wyżywienia i zachowania innych uczestników obozu do wychowawcy 

 i kierownika obozu. 

6. Obozowicz ma prawo do oddania pieniędzy czy rzeczy wartościowych jak zegarki itp., na     

 przechowanie wychowawcy grupy. 

Telefon komórkowy uczestnik obozu zabiera na własną odpowiedzialność! 

Bardzo prosimy kontaktować się z dzieckiem w godzinach od 15:00 do 

17:00 
 

O b o w i ą z k i 
1. Uczestnikowi obozu nie wolno samowolnie oddalać się z terenu obozu  

     i podczas zajęć od grupy. 

2. Uczestnik obozu ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych 

uczestników obozu i ich przekonań. 

W przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy. 

3. Uczestnik obozu ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych  

zajęciach. W przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy. 

4. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów  

alkoholowych i używać narkotyków (w tym dopalaczy). 

5. Obozowicz nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek. 

6. Obozowicz nie używa niecenzuralnych słów. 

7. Obozowicz przestrzega rozkładu dnia na obozie. 

8. Uczestnik obozu zgłasza wychowawcy sprawy dotyczące zapewnienia  

bezpieczeństwa swojego i innych uczestników obozu. 

 

W przypadku łamania regulaminu obozowicza stosuje się następujące kary: 
- upomnienie ustne w obecności grupy; 

- nagana w obecności grupy lub przy całym obozie; 

- nagana w obecności grupy lub przy całym obozie z powiadomieniem rodziców wzgl. 

także szkoły do której chodzi obozowicz. 

- wydalenia z obozu na koszt rodziców bez możliwości zwrotu  pieniędzy za pozostałe dni 

obozu. 

 

 

Podpis rodziców: 

 

Prosimy o zwrot regulaminu razem z kartą kwalifikacyjną !!!!! 



ZGODA NA UDZIELENIE POMOCY MEDYCZNEJ I WEZWANIE KARETKI POGOTOWIA 

 

W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka ......................................................... 

Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody*na wezwanie karetki pogotowia, przewiezienie dziecka 

do szpitala i udzielenie pierwszej pomocy. 

………………………..  …………………………………………………………………………………. 

Data                                        czytelny podpis rodziców lub opiekunów prawnych  

 

OŚWIADCZENIE 

1. Zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* 

na nieodpłatne umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka 

……………………………………………………………………………....................................…………………….. 

     (imię i nazwisko) 

zarejestrowanych podczas zajęć prowadzonych na  obozie w Stanicy SM „Osiedle Młodych”  

„Gościraj” w Gościmiu w mediach, w szczególności w : internecie, prasie, telewizji.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany w związku z promocją i informacją o obozie w Stanicy „Gościraj” w Gościmiu                                 

i działalności kulturalnej SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu. 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle 

Młodych” w Poznaniu na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia uczestnika obozu w Gościraju zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE. 

..................…………………                          ………………………...................................……………………………………….. 

 (miejscowość, data)        (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
*niepotrzebne skreślić  

 


