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Wszystkich uczestników podczas wyjazdu i pobytu obowią zuje:

1. Zastosowanie się do regulaminu obozu.
2. Dyscyplina i troska o porzą dek w czasie podróży, treningu, zwiedzania i w miejscu zakwaterowania,
kultura słowa i właściwe zachowanie.
3.3. Całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek pod groźbą
natychmiastowego usunięcia z obozu, odesłania do domu na koszt rodziców i dalszych konsekwencji
dyscyplinarnych.
4. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.
5. Posiadanie aktualnej karty zdrowia uprawniają cej do udziału w zajęciach sportowych i legitymacji 
szkolnej.
6.6. Wszyscy uczestnicy zgrupowania na obozie sportowym zobowią zani są  do przestrzegania „rozkładu 
dnia”, utrzymania czystości w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach i toaletach.
7. Korzystanie z dostępnych urzą dzeń zgodnie z ich przeznaczeniem pod kontrolą  trenerów, opieku-
nów.
8. Zachowanie wszelkich przepisów obowią zują cych na szlakach turystycznych. w miejscach treningu, 
na ulicach, w miejscach zakwaterowania, itp. oraz bezwzględne stosowanie się do wskazówek i pole-
ceń rezydenta, kierownika obozu, trenerów i przewodnika.
9.  Posiadanie odpowiedniego obuwia i stroju, stosowanego do rodzaju treningu, pogody.
10. Troska o miłą  atmosferę w duchu życzliwości, przyjaźni i radości.
11. Natychmiastowe zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych: kierownikowi obozu, trenerom.
12. Cisza nocna obowią zuje od godz. 22:00 do 6:00.
13. Wszystkie wyjścia  poza  teren  obozu/zgrupowania odbywają  się w yłącznie pod opieką  wycho-
wawcy bą dź trenera lub opiekuna.
14. Rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, laptopy i gry 
elektroniczne) oraz pienią dze zalecamy przekazać  do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi od-
powiedzialności za kradzieże i zniszczenie w/w rzeczy nie oddanych do depozytu.
1 5. Konsek w encją niezastosow ania się do obow iązu jących zasad zachow ania podczas w yjazdu
i pobytu  na obozie sportow ym  zaw odnik ów  jest u s u nięcie z obozu , odesłanie do dom u  na
k oszt rodziców  oraz dalsze k onsek w encję dyscyplinarne.

Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem mojego uczestnictwa na obozie sportowym jest przestrzega-
nie powyższego regulaminu.
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