
REGULAMIN  

 

wypoczynku wakacyjnego z PTTK Żary 2022 
 

  

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

 2. Uczestnik wypoczynku ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie 

został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub kierownika.   

3. Uczestnik ma obowiązek punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć.   

4. Uczestnik zobowiązany jest do dbałości  o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu 

zakwaterowania i poza nim. 

5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania innych używek.   

6. Uczestnikowi nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obiektu bez wiedzy wychowawcy. 

 7. Uczestnik musi stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.   

8. Uczestnik winien mieć szacunek dla osób starszych, kolegów i koleżanek.   

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt RTV i inne rzeczy wartościowe 

uczestników wypoczynku. 

10. Uczestnika obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00. 

11. Uczestnik musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla 

życia lub zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika.    

12. Uczestnik ma obowiązek stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika wypoczynku.   

14. Uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach programowych.   

15. Uczestnik zobowiązany jest pilnować swoich rzeczy osobistych. 

16. Uczestnik odpowiada materialnie za ewentualne straty i spowodowane szkody. 

17. Uczestnik ma prawo do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

18. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad ruchu 

drogowego, poruszania się po drogach, szlakach górskich, zachowanie zasad bezpieczeństwa w środkach 

transportu. 

19.Uczestnicy naruszający regulamin wypoczynku (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie 

narkotyków, samowolne oddalanie, zakłócanie ciszy nocnej, niszczenie obiektu lub sprzętu sportowego, 

lekceważenie poleceń wychowawcy lub kierownika) zostaną usunięci z ośrodka. Kierownik 

wypoczynku informuje rodziców o odebraniu danego uczestnika. 

20. Rezygnacja z obozu po rozpoczęciu turnusu z przyczyn leżących po stronie klienta nie uprawnia do 

żądania zwrotu wniesionych opłat. 

21. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za wypadek do jakiego dochodzi, gdy ich dziecko nie 

przestrzega regulaminu wycieczki i regulaminu obiektów i miejsc w których przebywa. 

 

 

 

 

 


