
Gdańsk ………………….2018 r.  
 
 
 
 

REGULAMIN obozu dla dzieci, młodzieży i dorosłych Aka Obóz Czarny Dunajec 2018 
organizowanego przez Akademię Artystyczną w Gdańsku 

 
Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy           
niniejsze zasady postępowania.  
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest: 
a) stosować się do przepisów bezpieczeństwa, regulaminów i harmonogramu dnia          
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy          
przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, programu dnia, korzystania z          
kąpieliska, itp.) z którymi zostaje zapoznany w pierwszym dniu trwania obozu, 
b) stosować się do poleceń wychowawców i instruktorów,  
c) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Obecność na wszystkich              
zajęciach jest obowiązkowa. Powodem do zwolnienia z udziału w zajęciach może być            
niedyspozycja zdrowotna zgłoszona wychowawcy lub instruktorowi, który w tej kwestii          
podejmuje ostateczną decyzję, 
d) dbać o czystość i porządek oraz o powierzone mienie i używać go zgodnie z jego                
przeznaczeniem,  
e) odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób, zachowywać się zgodnie              
z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie,  
f) informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,  
g) zgłaszać wychowawcy/instruktorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości, szczególnie       
zagrażające zdrowiu lub życiu,  
h) dbać o higienę i schludny wygląd. 
2. Podczas trwania obozu, obowiązuje bezwzględny zakaz: posiadania oraz picia alkoholu,           
posiadania oraz palenia tytoniu w tym papierosów elektronicznych, posiadania oraz zażywania           
środków odurzających.  
3. Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców lub instruktorów oddalać się z terenu             
zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. 
4. W trakcie trwania obozu obowiązuje zakaz posiadania tabletów i innego cennego sprzętu              

elektronicznego. Organizator oraz kadra obozu nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże,          
zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych posiadanych pomimo zakazu. Ww.           
sprzęt przywieziony na obóz zostanie zdeponowany i zwrócony w ostatnim dniu pobytu.  
5. Większą ilości pieniędzy i dokumenty w czasie zbiórki przed wyjazdem należy złożyć w              
podpisanej imieniem i nazwiskiem zamkniętej torebce u wychowawcy. W czasie trwania obozu            
wszystkie inne rzeczy pozostawione bez nadzoru powinny być zamknięte na klucz w            
domku/pokoju, a klucz oddany do wychowawcy/instruktora lub do kierownika. 
6. W razie nadużywania telefonów komórkowych, mogą zostać one zdeponowane przez           
wychowawców/instruktorów obozu. Wyznaczony czas połączeń telefonicznych uczestników       
obozu z rodzicami/opiekunami to okres ciszy poobiedniej.  
7. W każdym czasie rodzice/opiekunowie w sprawach bardzo ważnych będą mogli kontaktować            
z kierownictwem obozu pod numerami telefonów: Organizator obozu tel.797 125 216, Hostel            
Dukat tel. +18 26 574 92.  



8. Korzystanie ze sprzętu sportowego, przebywanie w pobliżu basenu oraz kąpiele w basenie             
dozwolone są pod warunkiem uzyskania zgody instruktora lub wychowawcy i tylko pod jego             
nadzorem.  
9. Uczestnik (lub jego rodzic/opiekun) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody          
wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu na obozie.  
10. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem Organizator           
wypoczynku i kierownictwo obozu zastrzegają sobie prawo do zastosowania odpowiednich do           
przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, zestaw dodatkowych aktywności,         
powiadomienie rodziców (dotyczy uczestników niepełnoletnich), usunięcie z obozu na koszt          
uczestnika lub opiekunów prawnych.  
 
 Zobowiązuję się do przestrzegania niniejszego regulaminu 
 
 

………………………………………………… (podpis uczestnika obozu -dotyczy uczestników       
pełnoletnich, rodziców/opiekunów prawnych) 
 
Akceptujemy zapisy niniejszego regulaminu, znamy program obozu (Załącznik nr 1), wyrażamy           
zgodę na udział dziecka w zajęciach i oświadczam, że nie ma ono żadnych przeciwwskazań              
zdrowotnych w tym zakresie. Wyrażamy zgodę na publikację zdjęć z obozu z wizerunkiem             
mojego dziecka (podopiecznego) jako pamiątki z obozu oraz w materiałach informacyjnych,           
promocyjnych i reklamowych organizatorów wypoczynku.  
 
………………………………………… (podpis uczestnika obozu -dotyczy uczestników      
pełnoletnich, rodziców/opiekunów prawnych) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

RAMOWY PLAN OBOZU 

07.07.2018 r. 

L.p. Godzina Rodzaj zajęć 

1. 17.00 Przyjazd około godziny 17.00. 

2. 18.00 Kolacja. 

3. 19.00 – 21.30 Zajęcia integracyjne/ zajęcia 
świetlicowe. 

4. 22.00 – 7.00 Cisza nocna. 

 

08-13.07.2018 r. 

L.p. Godzina Rodzaj zajęć 

1. 7.20 – 7.45 Pobudka i toaleta poranna. 

2. 7.45 Rozruch 

3. 8.00 Śniadanie. 

4. 9.00 – 11.00 Zajęcia sportowe/ Zajęcia 
rekreacyjne. 

5. 11.15-12.45 Zajęcia rekreacyjne/ Zajęcia sportowe 

6. 13.00 Obiad. 

7. 13.30 – 14.30 Cisza poobiednia. 

8. 14.30 – 16.15 Zajęcia sportowe/ Zajęcia 
rekreacyjne. 

9. 16.30-17.45 Zajęcia rekreacyjne/ Zajęcia sportowe 

10. 18.00 Kolacja. 

11. 19.00 – 21.30 Zajęcia świetlicowe 

12. 22.00 – 7.00 Cisza nocna. 



 

14.07.2018 r. 

L.p. Godzina Rodzaj zajęć 

1. 7.20 – 7.45 Pobudka i toaleta poranna. 

2. 7.45 Rozruch 

3. 8.00 Śniadanie. 

4. 8.30 – 10.00 Pakowanie 

5. 10.00 - 11.00 Wręczenie dyplomów, pożegnanie 
uczestników 

 

1. Zajęcia sportowe: – zajęcia poświęcone na kształtowanie poszczególnych cech         
motorycznych poprzez uczestnictwo w różnych rodzajach treningów, gier i zabaw.  

2. Zajęcia rekreacyjne:– zajęcia z różnych gier i zabaw rekreacyjnych, zawody taneczne,           
akrobatyczne, rajdy piesze, wycieczki krajoznawcze, poznawanie walorów rekreacyjnych        
miejscowości, kąpiele wodne i słoneczne. 

3. Zajęcia świetlicowe: zajęcia teatralne i improwizacyjne, rozciąganie, zajęcia        
relaksacyjne, konkursy  itp. 

 

Uwaga: w zależności od: warunków atmosferycznych, możliwości zorganizowania podczas         
trwania obozu innych imprez sportowo – rekreacyjnych, np. wyjścia na plaże, organizacja            
ogniska itp.  

 

 


