
REGULAMIN OBOZU WĘDKARSKIEGO OĆWIEKA 2021 

1. Każdy uczestnik obozu wędkarskiego zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu,  

       a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców /     

       opiekunów prawnych. 

2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 

a) pełnego korzystania z programu obozu, 

b) wnoszenie własnych propozycji do programu obozu, 

c) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu, 

d) poszanowania swoich poglądów i przekonań. 

3. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 

a) przestrzegać regulaminu obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym obóz się odbywa oraz stosować 

się do poleceń instruktorów i wychowawców; 

b) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zbiórki, zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć; 

c) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony 

sprzęt; 

d) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób; 

e) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli; 

f) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji                             

i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywaniu ćwiczeń (jeżeli o wyżej 

wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, powinni niezwłocznie 

poinformować o tym kadrę obozu); 

g) dbać o higienę i schludny wygląd; 

h) podczas porannego oraz ew. wieczornego apelu mierzona będzie temperatura uczestników obozu; 

i) podczas zbiórek każdy z uczestników musi mieć zasłonięte usta i nos; 

j) podczas zajęć w pomieszczeniach usta i nos muszą być zakryte, a przed wejściem  do pomieszczenia ręce 

muszą zostać zdezynfekowane; 

k) obowiązuje bezwzględny zakaz pożyczania i wymiany sprzętu wędkarskiego między uczestnikami podczas 

obozu; 

l) wydawanie zanęt i robaków odbywać się będzie przez osobę zabezpieczoną w środki ochronny osobistej;  

m) podczas zajęć praktycznych, przy zachowaniu odstępów minimum 1,5 m, twarz może być odkryta; 

n) uczestnicy obozu korzystają tylko  i wyłącznie z własnych środków higieny osobistej( pasta do zębów, 

szampon, mydło itp. ...); 

o) codziennie rano, po śniadaniu odbywać się będzie kontrola porządku w domkach, w wyniku której                                   

w przypadku jego braku zawieszane będzie uczestnictwo mieszkańców domku w planowych zajęciach. 

4. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do wychowawców  

       lub instruktorów; 

5. Uczestnikowi NIE wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka, bez wiedzy i zgody  

      wychowawcy. 

6. Na obozie obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia wyrobów    

      nikotynowych oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających. 

7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00. 

8. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty  

      i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze, zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż  

      skradziony, zgubiony lub zniszczony z powodu  braku nadzoru uczestnika. 

9. Rażące nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkować może wydaleniem uczestnika z obozu. 


