Regulamin Obozu Hufca Warszawa Ochota 2017
I.

Zasady ogólne
1. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika na obóz jest oddanie poprawnie
wypełnionej karty kwalifikacyjnej do 30 kwietnia 2017r.
2. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczenia kosztów obozu w
formie dodatkowej składki członkowskiej. Ewentualne problemy finansowe
należy zgłosić do 10 kwietnia 2017.
3. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników od chwili oddania dziecka pod
opiekę wychowawców do zakończenia obozu/kolonii. Akceptacja regulaminu
jest warunkiem uczestnictwa w obozie/kolonii.
II. Prawa i obowiązki uczestnika
1. Chcemy spędzać razem czas w miłej atmosferze i dobrze się bawić.
Zachowujemy się zgodnie z Prawem Harcerskim oraz Prawem Zucha.
2. Mundur traktujemy z należytym szacunkiem.
3. Bierzemy odpowiedzialność za to, co mówimy:
i. dotrzymujemy danego słowa,
ii. nie kłamiemy.
4. Odnosimy się do siebie z szacunkiem, zachowujemy się kulturalnie:
i. nie przerywamy sobie, ani nie przekrzykujemy się,
ii. nie obrażamy siebie nawzajem,
iii. nie obgadujemy siebie za plecami,
iv. konflikty rozwiązujemy bez przemocy,
v. nie przeklinamy,
vi. przestrzegamy ciszy nocnej, szanujemy czyjś odpoczynek w czasie
wolnym,
vii. każdy ma prawo do własnego zdania i wyrażenia go w kulturalny
sposób.
5. Staramy się żyć razem w zgodzie i pomagamy sobie nawzajem.
6. We współzawodnictwie kierujemy się zasadami fair play.
7. Szanujemy kadrę i stosujemy się do jej poleceń.
8. Dbamy o higienę osobistą.
9. Dbamy o wygląd otoczenia, w którym się znajdujemy, utrzymujemy porządek
wokół siebie.
10. Dbamy o sprzęt:
i. używamy go wyłącznie do celów, do jakich jest przeznaczony,
ii. nie bierzemy sprzętu bez pozwolenia osoby za niego odpowiedzialnej,
iii. pilnujemy powierzonego sprzętu,
iv. zauważone wady sprzętu natychmiast zgłaszamy komendzie,
v. gdy już nie potrzebujemy sprzętu, odnosimy go na miejsce.
vi. bierzemy udział w pracach związanych ze sprzętem (załadunek,
rozładunek itp.)
11. Jesteśmy punktualni.
12. Rozmowy telefoniczne z dostępnych telefonów kadry są możliwe wyłącznie w
czasie LB (ciszy poobiedniej) oraz w czasie wyznaczonym przez kadrę.
13. Bez zgody kadry nie oddalamy się z podobozu, a w czasie rajdu – nie

odłączamy od grupy.
14. Problemy zdrowotne natychmiast zgłaszamy kadrze, nie zażywamy
samodzielnie leków.
15. Jeśli nie potrafimy sami rozwiązać problemu, zgłaszamy się do przełożonego
– najpierw do zastępowego/zastępowej, następnie do komendy podobozu.
16. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych i dlatego przestrzegamy
szczegółowych regulaminów:
i. Regulaminu Służby Wartowniczej/Kuchennej/Porządkowej,
ii. Regulaminu Kąpieli, Regulaminu Przeciwpożarowego,
iii. Zasad ochrony przeciwpożarowej,
iv. Zasad poruszania się po drogach.
17. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i korzystania z alkoholu, papierosów i
innych używek.
18. Zabieranie na obóz telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń
elektronicznych typu mp3, mp4, etc. jest niewskazane i może się wiązać z
odebraniem urządzenia. Kadra obozu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
w/w sprzęt oraz inne wartościowe rzeczy.
III. Odwiedziny
1. Odwiedziny odbywają się w określonym przez organizatora terminie.
2. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo do zabrania swojego dziecka poza teren
obozu na określony czas, uzgodniony z komendantem podobozu.
Potwierdzeniem jest podpis rodzica/prawnego opiekuna w Książce Pracy
Obozu.
3. Rodzic/Opiekun prawny, zabierając uczestnika poza teren obozu, bierze za
niego pełną odpowiedzialność.

Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu uniemożliwi wspólną zabawę i wypoczynek,
wpłynie negatywnie na samopoczucie uczestników oraz może być niebezpieczne dla ich
zdrowia i życia.Dlatego będzie się to wiązało z konsekwencjami dla osoby
nieprzestrzegającej zasad – od zwrócenia uwagi po wydalenie z obozu na koszt
rodzica/opiekuna.

