
WYPRAWA DLA MŁODZIEŻY – REGULAMIN 

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu, niezależnie od wieku. 

Zasady ogólne 

Celem obozu jest rekreacja, przygoda, ale i przeszkolenie uczestników w zakresie działań w sytuacjach 
krytycznych. Pozorowanie tych działań wymaga trzeźwości, skupienia i współpracy całego zespołu. 

Kadra obozu i wychowawcy mają prawo ostatecznego decydowania o możliwości podjęcia lub zaniechania 
przez uczestnika jakichś działań. Kierować się będą regułami bezpieczeństwa i normami prawnymi. 

Obóz survivalowy to nie kolonia. Oto uprawnienia i obowiązki uczestnika: 

Każdy uczestnik obozu ma prawo do:

1. pełnego skorzystania z programu obozu
2. rezygnacji z każdych proponowanych zajęć
3. korzystania ze wszystkich urządzeń szkoleniowych – za wiedzą i pod nadzorem kadry
4. wnoszenia własnych propozycji do programu 
5. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry 
6. poszanowania swoich poglądów i przekonań
7. kontaktowania się rodzicami 

Uczestnik obozu powinien:

1. przestrzegać regulaminu i stosować się do poleceń trenerów i wychowawców
2. aktywnie uczestniczyć w wybranych zajęciach
3. dbać o czystość i porządek na terenie obozowiska 
4. dbać o powierzony sprzęt
5. odnosić się z szacunkiem do współuczestników i kadry
6. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa
7. informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji 

i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach
8. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do kadry biwaku.

Poza tym:

1. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren obozowiska bez 
wiedzy i zgody kadry.

2. Podczas obozu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu 
oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

3. Cisza nocna nie obowiązuje; jednak zgodnie z prawem należy ograniczyć aktywność dźwiękową od 
godziny 22.00 do 6.00 i pozwolić spać tym, którzy tego pragną. 



4. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty i 
urządzenia oraz niepowierzone opiekunom pieniądze zabrane na biwak przez uczestnika, a także za 
bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

5. Rodzice/opiekunowie niepełnoletniego uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność 
za szkody przez niego wyrządzone w trakcie obozu.

6. Podczas obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników; chwile 
odpoczynku i rekreacji będą na bieżąco ustalane. 

7. W czasie przemieszczania się należy ściśle przestrzegać szczególnych zaleceń kadry. 

PODCZAS OBOZU OBOWIĄZUJĄ POWSZECHNE NORMY PRAWNE I SPOŁECZNE

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego warunki. 

……………………………………………
miejscowość, data

…………………………………….. ………………………………...
uczestnik rodzic/opiekun prawny
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