
REGULAMIN WYJAZDU NA LETNI OBÓZ PIŁKI RĘCZNEJ – KASZUBY 2022 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz bezwzględnego stosowania 

się do jego zasad. 

 

1. Wykonujemy polecenia opiekunów, stosujemy się do nakazów i zakazów. 
2. Zachowujemy kulturę i dyscyplinę, by nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji, prowadzących 

do dewastacji mienia lub utraty zdrowia. 
3. W czasie przejazdów zachowujemy bezpieczeństwo (siedzimy w autobusie)  

i dbamy o ład i porządek. 
4. Na każde polecenie opiekunów należy ustawić się celem przeliczenia grupy. 
5. Zawsze poruszamy się w grupie zorganizowanej zgodnie z poleceniem opiekunów w ustalonym 

miejscu, nigdy nie oddalamy się samodzielnie i samowolnie  
od grupy – opiekunowie zawsze wiedzą gdzie jesteśmy. 

6. Ubiór i wyposażenie należy dostosować do charakteru wycieczki i warunków pogodowych. 
7. W razie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu (jakiekolwiek niebezpieczeństwa) 

niezwłocznie informujemy opiekunów. Swoim zachowaniem staramy się nie dopuszczać do 
sytuacji niebezpiecznych. 

8. Należy zgłaszać opiekunowi wszelkie objawy złego samopoczucia. 
9. Bezwzględnie przestrzegamy zasad i regulaminów w obiektach objętych programem wycieczki: 

hala, boisko zewnętrzne, park wodny, stadion itd.. 
10. Bezwzględnie przestrzegamy zasad i regulaminów pobytów w miejscu noclegu (cisza nocna, 

kultura korzystania ze sprzętów, ład i porządek). 
11. Do toalety, sklepu itp… udajemy się tylko po uzgodnieniu z opiekunami. 
12. Zmieniając miejsce pobytu  dokonujemy szczegółowej kontroli naszych rzeczy  

by niczego nie zapomnieć i nic nie zostawić – opiekunowie nie odpowiadają  
za zagubione telefony, aparaty, portfele, itp… 

13. Dbamy o czystość, ład i porządek miejsc, w których się znajdujemy (hala, szlaki turystyczne, 
obiekt zakwaterowania i noclegu etc.). 

14. Kulturalnie się odnosimy do współtowarzyszy obozu, opiekunów, osób obsługujących dany 
obiekt lub miejsce, w którym się znajdujemy. 

15. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz osób znajdujących się w naszym otoczeniu. 
16. W czasie wyjazdu nie opuszczam samowolnie miejsc, w których się znajdujemy – opiekunowie 

zawsze wiedzą gdzie jestem. 
17. Jesteśmy świadomi, że za szkody wyrządzone umyślnie odpowiadamy indywidualnie  

w zależności od wielkości szkody. 
18. Używamy telefony komórkowe tylko w wyznaczonych przez opiekunów terminach (telefony 

wydawane będą po kolacji na czas 15 minut). 
19. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu,  

e-papierosów, zażywania narkotyków i jakichkolwiek innych środków odurzających, picia 
napojów gazowanych (w tym energetycznych) oraz spożywania chipsów. 

20. Dbamy o dobry humor, nastrój i uśmiech – obowiązkowo!!! Włączamy się w grupę, spędzamy 
wspólnie czas, jesteśmy życzliwi po to by ze wspólnego wyjazdu przywieźć same pozytywne 
doświadczenia.  

 

 

Zapoznaliśmy się  z  w/w regulaminem – zgadzamy się stosować do powyższego. 

 

 
………………………………………       Sławno, dn………..              .…………………………………….. 
   podpis rodzica/opiekuna           podpis dziecka/uczestnika 


