
 

 

 

REGULAMIN OBOZU FIRMY MAKAN 
 

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka gdzie jest organizowany obóz 

oraz do poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu.  

2. W przypadku spożywania alkoholu, papierosów lub środków odużających, przebywania pod ich wpływem 

lub poważnego naruszenia reguł obozu, uczestnik zostanie niezwłocznie wydalony z placówki na koszt 

własny rodziców lub opiekunów.  

3. Zabrania się kontaktów intymnych między uczestnikami obozu pod karą natychmiastowego wydalenia z 

obozu na koszt własny rodziców lub opiekunów. 

4. Zabrania się używania słów niecenzuralnych w trakcie obozu pod karą natychmiastowego wydalenia z 

obozu na koszt własny rodziców lub opiekunów. 

5. Zabrania się przywożenia na obóz niebezpiecznych narzędzi (np.: noże, kajdanki itp.) oraz materiałów o 

tematyce pornograficznej. 

6. Uczestnicy obozu stosujący przemoc wobec innych zostaną ukarani przez radę pedagogiczną obozu. 

7. W szczególnych przypadkach decyzją rady pedagogicznej obozu, wobec uczestnika naruszającego 

wielokrotnie regulamin obozu firmy Makan, mogą być zastosowane: upomnienia, nagany oraz inne środki 

wychowawcze.  

8. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. Telefony będą zabierane 

przez wychowawców i wydawane tylko w przerwie poobiedniej tj. 13:30 – 14:30. Decyzje o zbieraniu 

telefonów będzie podejmował wychowawca. 

9. Informujemy, że dzieci które biorą ze sobą telefony komórkowe, biżuterię np.: złote łańcuszki, pierścionki i 

inne, odtwarzacze CD, magnetofony, telefony, aparaty fotograficzne, kamery video bądź inne drogocenne 

przedmioty robią to na Państwa odpowiedzialność!! W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia organizator, 

ani wychowawca nie ponosi odpowiedzialności.  

10. Uczestnik (lub jego rodzice, opiekunowie) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego 

podczas podróży lub pobytu na obozie.  

11. Uczestnicy obozu mają obowiązek stawiać się punktualnie na wszystkie zbiórki i uczestniczyć we 

wszystkich zajęciach w stroju odpowiednim do pogody i zgodnie  ze wskazówkami instruktorów. 

12. W czasie wolnym uczestnicy obozu mogą opuszczać budynek – teren obozu, tylko za zgodą wychowawcy. 

13. Uczestnik obozu ma obowiązek zgłaszać wszelkie swoje problemy wychowawcy (np.: że jest chore, 

zmęczone, głodne, smutne itp.). 

14. Uczestnik powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste itp.) według 

wykazu przedstawionego przez organizatora.  

15. Przydział do pokoi zostanie ustalony przez kierownictwo obozu z uwzględnieniem wniosków rodziców do 

dnia rozpoczęcia obozu.  

16. Wychowawcy grup są dostępni dla rodziców pod telefonem 507222748 w przerwy poobiedniej 13.30 – 

14.30. Kierownictwo obozu  - 602290034 lub 606331327.  

17. Dzień odwiedzin wyznaczony jest na niedzielę mniej więcej w połowie turnusu w godzinach od 10.00 do 

18.00. 

18. Rodzice / Opiekunowie odwiedzający dzieci nie mogą przebywać w pokojach dzieci bez zgody 

wychowawcy oraz muszą opuścić pokój i teren obozu najpóźniej do godziny 18.00. 

19. Rodzice / Opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność i ponoszą wszelkie konsekwencje wynikające z 

wykorzystywania powstałych w wyniku działania podopiecznych, materiałów zdjęciowych, filmowych lub 

dźwiękowych, noszących znamiona mobbingu, szantażu lub innych działań prawnie zabronionych. 

20. Niniejsze warunki stanowią część integralną umowy zgłoszenia zawartej z Firmą Makan organizatorem 

usług turystycznych.  


