
REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU

w Harcerskim Ośrodku Obozowym Hufca ZHP Świdnica w Niesulicach

dla Zgrupowania Obozów Harcerskich

Szczepu ZHP „Bordowa Brać” 

Hufca Poznań – Jeżyce

w Niesulicach k. Świebodzina, gm. Skąpe, pow. świebodziński, woj. Lubuskie

Każdy uczestnik obozu jest członkiem wspólnoty obozowej i posiada Swoje prawa i obowiązki.

Prawa:
1. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas pobytu na 
obozie i podczas przejazdu.
2. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową 
i normami żywieniowymi.
3. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zapewnienia mu pełnej higieny i warunków noclegu zgodnie z normami 
higienicznymi.
4. Organizator zapewnia zajęcia zgodne z programem obozu/kolonii, przystosowane do wieku uczestników.
5. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do kontaktu z rodziną. W przypadku telefonów, w czasie wyznaczonym przez 
komendanta obozu/kolonii.
6. Uczestnik obozu/kolonii ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących realizacji planu, bezpieczeństwa, 
wyżywienia i zachowania innych uczestników obozu/kolonii do komendanta podobozu i komendanta zgrupowania.

Obowiązki:
1. Uczestnikowi obozu/kolonii nie wolno samowolnie oddalać się z terenu obozu/kolonii i podczas zajęć od grupy.
2. Uczestnik obozu/kolonii ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników 
obozu/kolonii oraz ich przekonań.
3. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia, rodzice ponoszą koszty jego naprawy.
4. Uczestnik obozu/kolonii ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach. 
W przypadku niedyspozycji, zgłasza to komendantowi podobozu.
5. Uczestnikowi nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów alkoholowych, używać narkotyków. 
6. Uczestnik obozu/kolonii nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.
7. Uczestnik obozu/kolonii nie używa niecenzuralnych słów.
8. Uczestnik obozu/kolonii przestrzega rozkładu dnia na obozie/kolonii.
9. Uczestnik obozu/kolonii zgłasza komendantowi sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych 
uczestników.

W przypadku złamania regulaminu uczestnika obozu/kolonii stosuje się następujące kary:

- upomnienie ustne w obecności grupy
- nagana w obecności grupy, całego zgrupowania
- nagana w obecności grupy czy całego zgrupowania z powiadomieniem rodziców wzgl. także szkoły, do której 
chodzi uczestnik obozu/kolonii
- wydalenia z obozu/kolonii na koszt rodziców, bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe dni obozu/kolonii

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony/zniszczony sprzęt elektroniczny, pieniądze uczestnika 
kolonii/obozu, który nie podlegał nadzorowi kadry.

.........................................................                                                            ...........................................
(Data, podpis rodziców/opiekunów)                                                             (Data, podpis uczestnika)


