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Regulamin na obozach językowych Program 

 
1. Kadrę obozu stanowią Kierownik Obozu oraz lektorzy, którzy są zarówno lektorami języka angielskiego jak i opiekunami. Kierownik 

czuwa nad prawidłową realizacją programu obozu, współpracuje z lektorami oraz ośrodkiem wypoczynkowym. Uczestnicy obozu 

mają obowiązek podporządkowania się poleceniom kadry obozu. 

2. Uczestnicy obozu zobowiązani są do dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów. 
3. W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 w Polsce oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników i kadry obozu, 

uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania procedur uwzględniających oficjalne wytyczne MEN, GIS, MZ, itp. tj. w szczególności: 
- całkowity zakaz odwiedzin rodziców i innych gości w czasie turnusów 
- zakaz wyjścia uczestników i kadry do kościoła w niedzielę 
- obowiązek stawienia się uczestników na porannym Apelu o godzinie i w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Obozu 
- codzienny poranny pomiar temperatury każdego uczestnika 

4. Uczestnicy obozu mają prawo i obowiązek brania udziału we wszystkich zajęciach programowych:  
- lekcjach jęz. angielskiego,  
- zabawach i zajęciach nieformalnych (wydarzenia, warsztaty, olimpiady etc.) po południu i wieczorem,  
- zajęciach tematycznych z instruktorami przeznaczonych dla danego obozu.  
Zwolnienia z zajęć mogą dokonać rodzice uczestnika (w formie pisemnej) lub lekarz. 
Uczestnicy obozu, którzy nie biorą udziału w zajęciach są zobowiązani w tym czasie do przebywania w swoim pokoju. Godziny zajęć 

stałych (lekcje jęz. angielskiego) są przedstawione przez kadrę obozu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami, natomiast szczegółowy 

program na następny dzień obozu jest wywieszony codziennie wieczorem na tablicy ogłoszeń/w holu/ koło stołówki. 

5. Uczestnik ma prawo do oddania pieniędzy, dokumentów czy rzeczy wartościowych jak zegarki, komórki na przechowanie 

Kierownikowi Obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez 

uczestników, jeśli nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez Kierownika Obozu. 

6. Uczestnicy obozu nie mogą wychodzić poza jego teren bez opieki członka kadry.  
Uczestnictwo w wycieczkach jest obowiązkowe. Uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy w czasie wycieczek. 

7. Korzystanie z basenu lub kąpieliska może odbywać się tylko pod nadzorem ratownika wskazanego przez Kierownika Obozu oraz w 
godzinach i miejscach wskazanych przez Kierownika Obozu. 

8. Uczestnictwo w posiłkach jest obowiązkowe. Uczestnicy obozu mają również obowiązek punktualnego stawiania się na posiłki. 
9. Jeżeli uczestnik obozu przyjmuje lekarstwa zobowiązany jest poinformować o tym Kierownika Obozu. 
10. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przyjaznego uczestnictwa w obozie. Bicie, obrażanie, znęcanie się i inne formy przemocy i 

zachowywanie się w sposób naruszający godność własną oraz kolegów lub w sposób sprzeczny z zasadami kultury osobistej i 

poszanowania innych w stosunku do uczestników/opiekunów spowodują natychmiastowe usunięcie uczestnika z obozu na koszt 

rodziców/opiekunów oraz powiadomienie rodziców, szkoły i Kuratorium oświaty. 

11. Uczestnicy obozu zobowiązani są do grzecznego, miłego zwracania się do kadry i innych uczestników obozu, zarówno po polsku, jak i 
po angielsku. 

12. Na obozie istnieje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających. 

Złamanie tego zakazu grozi bezwzględnym i natychmiastowym odesłaniem uczestnika do domu na koszt rodzica/opiekuna. Na obozie 

obowiązuje też całkowity zakaz picia napojów energetycznych wszelkiego typu. 

13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej na danym turnusie:  
grupa wiekowa 8 - 13 lat - 22:00 - 08:00  
grupa wiekowa 13 - 17 lat – 23:00 – 08:00 
Po obiedzie obowiązuje uczestników 1 godzina ciszy poobiedniej, kiedy zobowiązani są oni do przebywania w swoich pokojach.  

14. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka, w którym przebywają. 
Niszczenie mienia ośrodka jest podstawą do obciążenia rodziców /opiekunów uczestnika równowartością zniszczonego mienia.  

15. Podczas obozu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych:  
a. w trakcie lekcji  
b. podczas zorganizowanych zajęć  
c. po godz. 22:00, 

zarówno do prowadzenia rozmów telefonicznych i wysyłania/odbierania sms’ów, jak i korzystania z Internetu, czy słuchania muzyki. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia komórka uczestnika łamiącego zakaz będzie konfiskowana na noc od momentu złamania 

zakazu do końca obozu.  
16. Łamanie zasad Regulaminu grozi usunięciem uczestnika z obozu na koszt rodziców/opiekunów oraz powiadomienie rodziców, szkoły i 

Kuratorium oświaty. 
 

 
 


