
1	
	

	

	

REGULAMIN	OBOZU	REKREACYJNO	–	SPORTOWEGO	

Zbąszyń		25.06.2018r-1.07.2018r	

	

1.	Obecność	na	wszystkich	zajęciach	jest	obowiązkowa,	niemożność	wzięcia	udziału	należy	zgłosić	u	
opiekuna	grupy.	

2.	Na	obozie	obowiązuje	bezwzględny	zakaz:	posiadania	i	picia	alkoholu,	posiadania	i	palenia	
tytoniu	oraz	posiadania	i	zażywania	środków	odurzających	i	pobudzających.	

3.	Cisza	nocna	obowiązuje	od	godziny	22.00	do	07.00	–	w	tym	czasie	uczestnicy	obozu	przebywają	w	
swoich	pokojach.	

4.	Uczestnikowi	nie	wolno	samowolnie	oddalać	się	od	grupy	oraz	poza	teren	ośrodka	bez	wiedzy	i	
zgody	kierownika/wychowawcy.	

5.		Uczestnik	obozu	zobowiązany	jest:	

Ø przestrzegać	regulaminu	obozu/ośrodka/basenu/boisk/kąpieli	/podróży	itp.		oraz	stosować	
się	do	poleceń	wychowawców,	

Ø zabrać	ze	sobą	ważną	legitymację	szkolną,	kartę	zdrowia	sportowca,	książeczkę	zdrowia	
dziecka	

Ø punktualnie	stawiać	się	na	zajęciach	i	aktywnie	w	nich	uczestniczyć,	
Ø dbać	o	czystość	i	porządek	oraz	powierzone	mienie	w	czasie	wyjazdu,	
Ø odnosić	się	z	szacunkiem	do	kolegów,	wychowawców	i	innych	osób,	
Ø przestrzegać	ogólnych	zasad	bezpieczeństwa	m.in.:	dotyczących	kąpieli	i	ruchu	drogowego,	
Ø informować	kadrę	obozu	o	każdej	chorobie	lub	złym	samopoczuciu,	
Ø dbać	o	higienę	i	schludny	wygląd,	

6.	Korzystanie	ze	sprzętu	sportowego	jest	dozwolone	pod	warunkiem	uzyskania	zgody	opiekuna	i	
tylko	pod	jego	nadzorem.	

7.	Samowolna	kąpiel	bez	nadzoru	jest	niedozwolona.	Szczegółowo	kwestie	kąpieli	reguluje	Regulamin	
Kąpieli.	

8.	Uczestnik	(lub	jego	rodzice/opiekunowie)	ponosi	odpowiedzialność	finansową	za	szkody	
wyrządzone	przez	niego	podczas	podróży	lub	pobytu	na	obozie.	

9.	Organizator	nie	odpowiada	za	bagaż	skradziony,	zgubiony	lub	zniszczony	z	braku	staranności	
uczestnika.	
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10.	Organizator	oraz	opiekunowie	nie	ponoszą	odpowiedzialności	za	kradzieże,	zniszczenie	lub	
zgubienie	rzeczy	cennych	i	wartościowych	(w	szczególności	aparaty	telefoniczne	i	fotograficzne,						
MP	3,	MP	4,	PSP,	tablety	itp.)	oraz	pieniędzy.	

11.	W	przypadku	poważnego	naruszenia	regulaminu	obozu	uczestnik	może	zostać	skreślony	z	listy	
uczestników,	a	po	wcześniejszym	zawiadomieniu	rodziców	wydalony	z	obozu	na	koszt	własny	
rodziców/opiekunów.	W	takim	wypadku	osoba	odpowiedzialna	za	uczestnika	(rodzic	lub	opiekun)	
powinna	odebrać	dziecko	w	ciągu	48	godz.	W	przypadku	nieodebrania	skreślonego	z	listy	uczestnika	
Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	przekazania	dziecka	pod	opiekę	Policji.	

12.	W	trakcie	trwania	obozu	nie	przewiduje	się	„czasu	wolnego”,	a	uczniowie	przebywają	przez	cały	
czas	pod	nadzorem	opiekunów.	

13.	W	czasie	przejazdu	i	postoju	autokaru	na	parkingu	należy	ściśle	przestrzegać	zaleceń	kierownika	
wycieczki	lub	opiekunów	–	obowiązuje	regulamin	przejazdu	autokarem.	

14.	W	przypadku	wyjazdów	na	basen	oraz	podczas	zwiedzania	muzeów,	parków	krajobrazowych	itp.	
uczestnicy	wycieczki	zobowiązani	są	do	przestrzegania	regulaminów	tych	obiektów.	

15.	Zachęcamy	do	dbałości	o	przyjazną	i	wesołą	atmosferę	tak,	aby	nikt	nie	czuł	się	samotny	i	
wyobcowany.	

16.	Każda	wizyta	rodziców	lub	gości	musi	być	zgłoszona	wychowawcy.	

	
17.	Zabraniamy	posiadania	ostrych	narzędzi,	materiałów	pirotechnicznych	i	innych	zagrażających	
bezpieczeństwu	uczestników.	
	
18.	Nieprzestrzeganie	regulaminu	może	spowodować	następujące	konsekwencje:	

• upomnienie	przez	opiekuna/kierownika,	
• zakaz	udziału	w	niektórych	zajęciach	programowych,	
• 	nagana	kierownika,	
• 	powiadomienie	rodziców	(prawnych	opiekunów)	i	szkoły	o	zachowaniu,	
• wydalenie	z	obozu	na	koszt	własny	uczestnika	i	bez	zwrotu	kosztów	za		niewykorzystany	czas	

pobytu.	

	

We	 wszystkich	 sprawach	 nie	 objętych	 w/w	 regulaminem	 decyduje	
wychowawca	lub	kierownik	obozu.	

	

Podpis	rodziców/opiekunów:					 	 	 	 podpis	uczestnika:	

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

…………………………………………..	
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Regulamin	kąpieli	grup	zorganizowanych	

1.	Kąpiel	może	odbywać	się	tylko	w	miejscu	uprzednio	zbadanym	i	ściśle	oznaczonym	przez	
ratownika.		

2.	Osoby	korzystające	z	kąpieli	zobowiązane	są	ściśle	stosować	się	do	poleceń	ratownika.		

3.	Kąpiel	lub	ćwiczenia	w	wodzie	odbywają	się	w	grupach	nie	większych	niż	15	osób.		

4.	Za	ustalenie	kolejności	wchodzenia	grup	do	wody	odpowiedzialni	są	wychowawcy.		

5.		Nie	wolno	wchodzić	do	wody	po	wysiłku	oraz	nie	wolno	się	kąpać	na	czczo	lub	wcześniej	niż	
godzinę	po	posiłku.		

6.	Grupy	oczekujące	na	swoją	kolej	wejścia	do	wody	powinny	siedzieć	w	cieniu,	obserwując	
kąpiących.		

7.	Obowiązuje	całkowity	zakaz	samodzielnego	wchodzenia	do	wody.	Nie	wolno	wchodzić	do	wody	
bez	wiedzy	i	zgody	ratownika	i	opiekuna.		

8.	Przed	wejściem	do	wody	i	po	wyjściu	z	wody	obowiązuje	zbiórka	w	szeregu	na	brzegu	w	celu	
sprawdzenia	liczebności	grupy.	Grupa	wyznaczona	wchodzi	do	wody	i	wychodzi	z	niej	tylko	na	sygnał	
podany	przez	ratownika.		

9.	Osoby	spóźnione	na	zbiórkę	nie	będą	wpuszczone	do	wody.		

10.	Samodzielne	wyjście	z	wody	należy	zgłosić	dyżurującemu	ratownikowi.		

11.	Wychowawca	grupy	w	czasie	zajęć	w	wodzie	powinien	znajdować	się	w	takim	miejscu,	z	którego	
widziałby	wszystkich	kąpiących	się	i	sam	był	przez	nich	widziany.		

12.	Czas	trwania	kąpieli	na	początku	turnusu	trwa	3-5	minut	dla	grup	młodszych	(	7	-	9	lat	),	5	minut	
dla	grup	starszych.	Przy	systematycznym	organizowaniu	kąpieli	czas	ten	stopniowo	się	wydłuża	do	15	
minut	dla	grup	młodszych,	a	do	20	minut	dla	grup	starszych.		

13.	Osobno	są	prowadzone	zajęcia	z	grupami	umiejącymi	pływać	i	osobno	z	nieumiejącymi,		

14.	W	czasie	kąpieli	musi	być	utrzymana	karność	w	grupie.	Obowiązuje	całkowity	zakaz:		

a)	kąpieli	w	łańcuszkach,	kolczykach	i	pierścionkach,		

b)	wrzucania	i	wpychania	do	wody	oraz	skakania	do	wody,		

c)	zanurzania	się	i	nurkowania,		

d)	przekraczania	stref	przeznaczonych	do	kąpieli,		

e)	urządzania	fałszywych	alarmów	oraz	lekkomyślnych	żartów.		
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16.	Ustala	się	następującą	sygnalizację	dźwiękową:		

a)	1	-	gwizdek	-	przekroczenie	regulaminu	kąpieli,		

b)	2	-	gwizdki	-	koniec	kąpieli,		

c)	seria	krótkich	gwizdków	–	„Alarm”		

17.	W	przypadku:		

a)	złego	samopoczucia,	bólu	głowy,	zawrotu	głowy	i	innych	dolegliwości,		

b)	zauważenia	tonięcia	należy	natychmiast	powiadomić	ratownika		

18.	Na	sygnał	„Alarm”	wszyscy	natychmiast	wychodzą	z	wody	na	brzeg.		

19.	Za	nieprzestrzeganie	obowiązującego	regulaminu	ustala	się	następujące	kary:		

a)	za	pierwsze	złamanie	regulaminu	kąpieli	-	zakaz	kąpieli	w	ciągu	całego	dnia,		

b)	za	drugie	przewinienie	-	zakaz	kąpieli	w	ciągu	dwóch	najbliższych	dni,		

c)	za	trzecie	przewinienie	-	zakaz	kąpieli	do	końca	turnusu.		

20.	Nie	wolno	niszczyć	urządzeń	i	sprzętu	kąpieliska	oraz	zaśmiecać	wody	i	terenu.	Obowiązuje	
porządek,	czystość,	cisza	i	spokój.		
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Regulamin	przejazdu	autokarem	

1.	Wszyscy	uczestnicy	obozu	zobowiązują	się	do	przestrzegania	wszelkich	poleceń	wydanych	przez	
organizatorów	wyjazdu	(kierownika	i	opiekunów,	kierowców).	

2.	Należy	zachowywać	się	w	sposób	kulturalny	i	zdyscyplinowany.	Pamiętać	o	ważnej	zasadzie:	
„Twoje	zachowanie	może	mieć	wpływ	na	bezpieczeństwo	innych”.	

3.	W	czasie	podróży:	

• zajmujemy	wyznaczone	miejsca	w	autokarze,	
• nie	przemieszczamy	się	i	nie	stoimy	w	autokarze,	
• nie	otwieramy	i	nie	wychylamy	się	przez	okno	jadącego	pojazdu,	
• nie	otwieramy	drzwi,	nie	ruszamy	urządzeń	w	wyposażeniu	pojazdu,	
• nie	wyrzucamy	przedmiotów	z	pojazdu,	ani	nie	rzucamy	nimi,	
• nie	hałasujemy.	

4.	Uczestnicy	zobowiązują	się	dbać	o	czystość,	ład	i	porządek	na	swoich	miejscach.	

5.	W	czasie	postoju	przemieszczamy	się	całą	grupą,	nie	oddalamy	się	bez	zezwolenia	opiekuna.	

6.	Złe	samopoczucie,	wszelkie	skaleczenia,	czy	inne	objawy	niedyspozycji	bezzwłocznie	zgłaszamy	
opiekunom.	

7.	Należy	informować	opiekunów	o	sytuacjach	niebezpiecznych	mogących	zagrażać	zdrowiu	lub	życiu	
uczestników	wyjazdu.	

8.	O	wszelkich	nieprawidłowościach	zauważonych	w	czasie	wyjazdu,	należy	natychmiast	informować	
opiekunów.	

9.	Bezwzględnie	należy	przestrzegać	zasad	dobrego	wychowania.	

10.	Należy	przestrzegać	przepisów	bezpieczeństwa	i	higieny.		
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Podpis	rodzica	/	opiekuna		

OŚWIADCZENIA	

	

1. Ja	niżej	podpisany/a	wyrażam	zgodę	na	udział	mojego	
syna/córki…………………………………………………………………..	w	obozie	rekreacyjno-sportowym	
odbywającym	się	w	Zbąszyniu	w	terminie		25.06.2018	r.	-	1.07.2018	r.	oraz	akceptuję	jego	
koszt	i	sposób	organizacji.	
	

2. Ja,	niżej	podpisany/a	oświadczam,	że	zapoznałem	się	z	regulaminem	i	programem	obozu	
rekreacyjno-sportowego	w	Zbąszyniu		organizowanym	w	terminie	25.06.2018r-1.07.2018r							
i	zobowiązuję	moje	dziecko	do	jego	przestrzegania.		

3. 	Wyrażam	zgodę		na	realizację	programu	obozu	obejmującą		zajęcia	pływackie	na	basenie,		
zajęcia	lekkoatletyczne,	rowerowe,		ogólnorozwojowe		z	zakresu	gier	i	zabaw		w	terenie	oraz	
na	hali	sportowej	oraz		zgadzam	się	na	udział	mojego	dziecka	w	kąpielach	w	akwenach	
otwartych	i	pływaniu	na	sprzęcie	pływającym	typu:	kajak	itp..	
	

4. Wyrażam	zgodę	na	pokrycie	ewentualnych	szkód	materialnych	wyrządzonych	przez	
moje	dziecko	w	trakcie	trwania	obozu.	
	

5. Oświadczam,	że	nie	znam	przeciwwskazań	zdrowotnych	do	udziału	mojego	dziecka	w	
obozie	w	Zbąszyniu.	
	

6. 	Ja	niżej	podpisany/a	oświadczam,	iż	mój	syn/córka	……………………………………	posiada	
prawo	do	bezpłatnego	leczenia	w	ramach	gwarantowanych	świadczeń	
wykonywanych	na	podstawie	umowy	z	NFZ.		
	

7. Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	danych	osobowych	w	związku	z	udziałem	mojego	
dziecka	w	obozie	w	Zbąszyniu.	
	

8. Wyrażam	zgodę	na	rozpowszechnienie	wizerunku	mojego	dziecka	w	materiałach	
reklamowych	na	stronie	internetowej	oraz	mediach	społecznościowych.			
	

	

	

	

			----------------------------------------																																				***																																														---------------------------	

	podpis	rodzica/prawnego	opiekuna																																																																																																	podpis	uczestnika	
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REGULAMIN	PORZĄDKOWY	KORZYSTANIA	Z	KOMPLEKSU	BOISK	SPORTOWYCH											
„MOJE	BOISKO	–	ORLIK	2012”	W	ZBĄSZYNIU		 	 	 	

1. Administratorem zespołu boisk sportowych „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” jest Zbąszyńskie 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

2. Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie. 
Harmonogram ustala Dyrektor ZCSTiR. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, 
techniczne lub inne. 

4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy. 

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników na 
podstawie dokumentu sprawdzającego tożsamość – Dziennika Zajęć prowadzonego przez trenera 
środowiskowego. 

7. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze ZCSTiR lub na bieżąco na dany 
dzień po uzgodnieniu z trenerem środowiskowym. 

8. Boiska dostępne są: 
a) podczas planowanych zajęć szkolnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół Gminy i Miasta 
Zbąszyń w okresie roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00 po wcześniejszym 
uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność 
nauczyciela – opiekuna grupy, 
b) boiska dostępne są dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach 
zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu z trenerem środowiskowym, 
c) kluby sportowe działające na terenie Gminy Zbąszyń mogą nieodpłatnie korzystać z boiska 
wielofunkcyjnego „Moje Boisko ORLIK 2012” do celów treningowych po uprzednim zapisaniu się u 
trenera środowiskowego sprawującego nadzór nad boiskiem. 

9. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. 

10. Sprzęt sportowy wydaje trener środowiskowy. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach 
zobowiązany jest go zdać. 

11. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych 
urządzeń oraz sprzętu sportowego. 

12. Korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub 
sprzętu trenerowi środowiskowemu. 

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia 
sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego 
oraz obuwie typu halowego). 
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14. Podstawowe obowiązki użytkownika: 
a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, 
b) stosowanie się do poleceń trenera (instruktora), 
c) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
d) dokonanie wpisu w księdze użytkowników, 
e) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, 
f) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych 
zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. 

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 
motorower, deskorolka, rolki itp.; 
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy; 
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku; 
j) wprowadzania zwierząt; 
k) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego. 

16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 14 -15 korzystania z boisk podejmuje 
trener środowiskowy, który w zależności od sytuacji może: 
a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 
b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 
c) nakazać opuszczenie terenu boisk. 
d) zakazać dalszych wstępów na kompleks. 

17. W uzasadnionych przypadkach trener (instruktor) może wezwać służby mundurowe, w 
szczególności Straż Miejską lub Policję. 

18. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, dokumenty i inne rzeczy stanowiące 
własność użytkowników. 

19. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 
korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają 
materialnie za wyrządzone szkody w 100% wartości zniszczeń. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, 
trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o kaźdym 
zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego. 

20. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów 
ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag trenera środowiskowego. 

21. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania 
karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego. 

22. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem. 
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