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1. Rodzic pobierając kartę kwalifikacyjną (zdrowia) zgadza się z niniejszym regulaminem. Zaliczka 100 zł jest
bezzwrotna.
2. Na koloniach i obozach nie ma odwiedzin.
3. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do:
• zabrania ze sobą na wyjazd legitymacji szkolnej;
• posiadania niezbędnego ekwipunku (w dokumencie „wykaz rzeczy na obóz/kolonie”);
• przestrzegania regulaminów obozowych (kąpieli, służb i wart, poruszania się po drogach,
przeciwpożarowy itp.);
• przestrzegania poleceń wychowawców i kierownika wypoczynku;
• szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu obozowego i osobistego;
• utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach
ogólnodostępnych (latrynach, stołówkach itp.);
• przestrzegania Prawa Harcerskiego / Prawa Zucha;
• dostosować się do przyjętego reżimu sanitarnego/zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
4. Uczestnikowi wypoczynku zabrania się:
• samowolnego opuszczania terenu obozu / kolonii;
• samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek;
• samowolnego zbliżania się do zbiorników i cieków wodnych, samowolnej kąpieli w nich, kąpieli poza
wyznaczonym kąpieliskiem bez nadzoru opiekuna z uprawnieniami wychowawcy lub instruktora
• kupowania gazet nieodpowiednich do wieku;
• posiadania telefonów komórkowych, mp3, mp4 i innych sprzętów elektronicznych.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy
pozostawione lub zniszczone podczas pobytu na placówce.
6. Za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas wypoczynku ponosi odpowiedzialność rodzic/opiekun
prawny.
7. W przypadku:
• spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem, wnoszenia napojów alkoholowych na teren
wypoczynku, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających;
• stanowienia zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia pozostałych uczestników wypoczynku;
• rażącego naruszenia regulaminów wypoczynku;
uczestnik po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców, zostanie wydalony z placówki i przekazany
rodzicom lub opiekunom prawnym – w takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów.
8. W przypadku zażywania przez Uczestnika leków stałych, w dniu wyjazdu na obóz/kolonię rodzic/opiekun
jest zobowiązany przekazać je wychowawcy wraz z instrukcją dawkowania i odpowiednim zapasem na
okres trwania wypoczynku.
9. Służba przy przygotowaniu posiłków, warty nocne i utrzymywanie porządku na terenie wypoczynku są
częścią działań programowych uczących zaradności i samodzielności, stąd należą do zadań uczestników
obozu, o ile nie uniemożliwiają im tego kwestie zdrowotne.
10. Bardzo prosimy o nie przysyłanie więcej niż jednej paczki słodyczowej w turnusie.
11. W przypadku odwołania Harcerskiej Akcji Letniej z przyczyn organizatora zostaną zwrócone wszystkie
koszty. W innym przypadku (niż wyżej wymienionym nie ma takich możliwości).
12. Przypadki sporne rozwiązuje komendant obozu.

