
REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA
Regulamin obowiązuje w sezonie 2023

Uczestnikiem wypoczynku może być dzieci (powyżej 6,5 lat) oraz młodzież, którzy oddadzą w 
terminie oraz w całości poprawie wypełnioną kartę kwalifikacyjną wypoczynku, zostaną 
zakwalifikowani przez organizatora oraz uiszczą opłatę za wypoczynek.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników. Każdy uczestnik zobowiązany jest do 
przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Podczas pobytu na zimowisku uczestników obowiązuje:
2.1 Uczestnictwo w zajęciach programowych wynikających z planu pracy i stosowanie się do 
poleceń kadry.
2.2 Punktualne stawianie się na zbiórki, zajęcia i posiłki.
2.3 Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników, (uczestnik, który zauważył 
łamanie regulaminu przez innego uczestnika ma obowiązek zgłoszenia tego faktu kadrze 
wypoczynku).
2.4 Podczas ciszy nocnej przebywanie w swoim miejscu zakwaterowania na zimowisku.
2.5 Podczas wypoczynku pomiędzy zajęciami dozwolone jest przebywanie tylko w swoich 
pokojach. 
2.6 Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej.
2.7 Przestrzeganie czystości na terenie zimowiska/ośrodka/bazy.
2.8 Bezwzględne przestrzeganie regulaminów, reguł, norm i zasad ustalonych przez organizatora 
i wszystkich wytycznych i norm prawnych obowiązujących na wypoczynku.
2.9 Stosowanie się do ustalonych przez organizatora zasad m.in.: żywienia („porcji minimum”), 
przyjmowania na stałe lekarstw, odwiedzin, jednakowego kieszonkowego.

3.Podczas pobytu na zimowisku uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz:
3.1 Posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i palenia tytoniu lub papierosów
(również elektronicznych) oraz posiadania i zażywania narkotyków i środków odurzających.
3.2 Przywożenia na zimowisko i korzystania podczas pobytu z gadżetów elektronicznych takich 
jak: laptopy, tablety, telefony, smartwach, psp, konsole i inne gry elektroniczne oraz aparatów 
fotograficznych czy innych cennych przedmiotów.
3.3 Filmowania i fotografowanie pozostałych uczestników i kadry na terenie zimowiska oraz w 
trakcie trwania zajęć.
3.4 Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej.
3.5 Opuszczania terenu zimowiska/ośrodka/bazy bez wiedzy i zgody instruktora - wychowawcy.
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4.Podczas pobytu na zimowisku uczestnicy mają prawo:
4.1 Do dobrej zabawy.
4.2 Do wypoczynku.
4.3 Do zdobywania stopni i sprawności.
4.4 Do zabierania głosu w kręgu rady.
4.5 Do korzystania z pomocy kadry.
4.6 Do otrzymywania pochwał, nagród.

5. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować:
1. Naganę.
2. Powiadomienie Rodziców.
3. Wydalenie z zimowiska.

W przypadku zachowania Uczestnika niezgodnego z Regulaminem Kierownik wypoczynku może 
podjąć decyzję o wydaleniu Uczestnika z zimowiska. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun jest 
zobowiązany do odebrania na koszt własny Uczestnika z zimowiska bez nieuzasadnionej zwłoki.
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