
REGULAMIN  

Obozu szachowego „Bursztynowe Wybrzeże” w Mikoszewie 

Naszym nadrzędnym celem jest zorganizowanie wam jak najlepszego wypoczynku. Prosimy jednak pamiętać, że 

zdecydowaliście się na wyjazd zbiorowy, co łączy się z zasadami współżycia w grupie. Zapewniając wszystkim 

zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, zmuszeni jesteśmy ustalić odpowiednie zasady 

postępowania, a mianowicie: 

Obowiązki uczestnika obozu: 

 1. Bezwzględne podporządkowanie się wszystkim zarządzeniom kierownika obozu i kadry (wychowawców lub 

instruktorów).  

2. Zachowanie postawy godnej uczestnika obozu oraz przestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia w grupie.  

3. Aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych programem obozu. Zwolnienie z zajęć może nastąpić 

wyłącznie na wniosek lekarza lub rodzica oraz za zgodą kierownika obozu.  

4. Wyjście poza obręb ośrodka wypoczynkowego może nastąpić za zgodą kierownika obozu i tylko do godziny 

21.00 w towarzystwie wychowawcy. W ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 6.00. 

5. Uczestnik obozu nie używa brzydkich słów. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku, nie tylko w pokojach ale też w 

całym ośrodku. 

7. Obozowicze zobowiązani są do przestrzegania na terenie ośrodka wszelkich obowiązujących zarządzeń i 

przepisów .  

8. Uczestnikom obozu nie dozwolone jest oddalanie się od grupy bez zgody prowadzącego oraz korzystanie ze 

środków odurzających.  

9. Kąpiel w czasie wolnym może odbywać się w miejscu do tego wyznaczonym i za zgodą kierownika obozu.  

10. Telefony (tablety) będą zabierane w depozyt i wydawane po kolacji na okres 1 h, w godz. 19-20, w 

wyjątkowych okolicznościach za zgodą kierownika lub wychowawcy. 

Wszystkie wartościowe przedmioty (np. telefony, tablety, aparaty fotograficzne, biżuterię) oraz pieniądze 

uczestnicy mogą przekazać na przechowanie wychowawcy. Za zagubienie przez uczestnika rzeczy nie 

przekazanych do przechowania – ośrodek, kadra i organizator nie ponoszą odpowiedzialności. 

11. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownik obozu.  

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników od momentu rozpoczęcia obozu do chwili jego zakończenia. Ze 

względu na specyfikę zajęć, wszelkie przekraczanie regulaminu obozu jest karane bezpośrednio przez 

kierownika obozu. Skala sankcji uzależniona jest od stopnia wykroczenia: od upomnienia do wydalenia z obozu 

włącznie. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących regulaminów i zasad (np. palenie tytoniu, 

spożywanie alkoholu, narkotyków, samowolne oddalenie się, zakłócenie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub 

sprzętu) grozi wydalenie bez zwrotu kosztów oraz dostarczenie uczestnika do miejsca zamieszkania na koszt 

rodziców. 

Regulamin opracował kierownik obozu: Robert Krasiewicz 


