
RAMOWY REGULAMIN OBOZÓW 
Fundacji Współpracy Chrześcijańskiej

1. Obozem kieruje Kadra Obozu w składzie:
 Kierownik Obozu,
 Grupowi/Wychowawcy,
 Inne osoby wyznaczone przez Kierownika Obozu.

2. Kierownikowi  Obozu podlegają  służbowo wszystkie  osoby przebywające  na terenie
Ośrodka. 

3. Życie na Obozie regulowane jest Ramowym Rozkładem Dnia.

4. Grupowy odpowiedzialny jest za  realizację Programu Dnia i  sprawny przebieg zajęć.

5. Obecność  na  wszystkich  planowanych  zajęciach  jest  obowiązkowa;  niemożność
wzięcia udziału należy zgłosić do Grupowego/Wychowawcy.

6. Korzystanie  z  kąpieliska  Ośrodka  jest  możliwe  tylko  w  oparciu  o  przestrzeganie
Regulaminu Kąpieliska. Musi być uzgodnione z Grupowym/Wychowawcą i odbywać się
tylko w  obecności ratownika.

7. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  sprzęt  elektroniczny,  rzeczy
wartościowe (nie przekazane do depozytu) oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu
oraz w środkach transportu.

8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka „Ostróda Camp” obowiązuje:
 podporządkowanie Regulaminowi Obozu i wypełnianie poleceń Kadry.
 przestrzeganie godzin rozpoczęcia posiłków i zajęć obozowych.
 przestrzeganie zasad higieny osobistej i dbanie o porządek w swoich pokojach i na

terenie Ośrodka
 przestrzeganie ciszy nocnej od 23.00 – 06.00   (z wyjątkiem zajęć planowych

organizowanych przez Kadrę w godzinach ciszy nocnej)
 wzajemna pomoc oraz godne zachowywanie się w trakcie trwania Obozu 
 poszanowanie i właściwe użytkowanie oddanego w ich posiadanie mienia
 wniesienie opłaty za obóz w wyznaczonym terminie

9. Zabrania się co następuje:                           
 palenia  tytoniu,  posiadania  i  spożywania  napojów alkoholowych  oraz  wszelkich

środków odurzających (bez względu na wiek!) – również po za terenem Ośrodka,
 przebywania  chłopcom  w  pomieszczeniach  zamieszkałych  przez  dziewczęta  w

ciągu dnia i w nocy - to samo dotyczy dziewcząt,
 oddalania się bez wiedzy Kadry poza teren Ośrodka - wychodzenie poza teren jest

możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Kierownikiem Obozu,
 wprowadzania na teren Ośrodka osób postronnych bez uprzedniej zgody Kadry.
 wynoszenia posiłków dla osób nie będących uczestnikami Obozu.

10.Uczestnicy mają prawo:
 wnosić własne pomysły do realizowanego Programu zajęć,
 wnosić o rozszerzenie realizowanego Programu zajęć,
 uczestniczyć w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących Obozu,
 uczestniczyć we wszystkich organizowanych na terenie Ośrodka imprezach.

11.Osoby pozytywnie wyróżniające się postawą mog być nagradzane.

12.W czasie  trwania  Obozu  w przypadku  naruszenia  punktów 5,  6,  8,  9  Ramowego
Regulaminu  stosowane będą następujące kary:
 upomnienie przez Grupowego/Wychowawcę
 ustna nagana Kierownika Obozu
 telefon do rodziców/opiekunów i usunięcie z Obozu na koszt rodziców/opiekunów.

13.Uczestnicy własnoręcznym podpisem potwierdzą  zapoznanie się z Regulaminem oraz
zobowiązują  się do jego przestrzegania.


