Regulamin uczestnika obozu Gary’s Camp
Uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest uczestniczyć we wszystkich imprezach
organizowanych przez wychowawców, stosować się do regulaminów obozu i
ośrodka oraz do poleceń kierownika, wychowawców, instruktorów i
pilotów/przewodników.
2. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubranie, obuwie,
rzeczy osobiste, legitymacje szkolną).
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV,
telefony komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników. Istnieje możliwość
oddania w depozyt pieniędzy kieszonkowych, telefonów oraz dokumentów
opiekunowi grupy.
4. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność
materialną za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie na
podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale Kierownika Obozu w
chwili i miejscu jej powstania.
5. Uczestnikom obozu zabrania się:
- posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków
odurzających oraz wyrobów tytoniowych,
- wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej
zgody kierownictwa obozu,
- samowolnego oddalania się z terenu obozu,
- korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych
bez wiedzy opiekunów. Powyższe zakazy obowiązują wszystkich Uczestników
bez względu na wiek.
6. Uczestnikom obozu zabrania się samowolnego korzystania z kąpieliska i
sprzętu pływającego bez zgody wychowawcy i obecności ratownika.
7. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji
sprzętu rekreacyjno – sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka.

8. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Uczestnik zostanie
ukarany upomnieniem, powiadomieniem rodziców lub szkoły, lub wydalony
zostanie dyscyplinarnie z terenu placówki oraz przekazany opiekunom prawnym
na ich koszt. Decyzja o rodzaju upomnienia należy do kierownictwa obozu.

Zasady obowiązujące na obozie Gary’s Camp
Dla bezpieczeństwa naszych uczestników, pracowników i wychowawców
wszyscy Państwo jesteście zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad.
Nieprzestrzeganie ich będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem
umowy i zakończeniem pobytu dziecka na obozie, bez zwrotu kosztów.
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE!
Telefony komórkowe:
– na naszym obozie obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów
komórkowych. Jeśli uczestnicy przywożą ze sobą telefon, są zobowiązani do
wyłączenia i oddania go wychowawcy. Telefony są w depozycie u kierownika
obozu. Co 3 dni w czasie turnusu w wyznaczonym czasie dzieci otrzymają telefon
w celu kontaktu z rodzicami.
– jeśli ktoś z Państwa będzie chciał uzyskać informacje o swoim dziecku, zawsze
możecie Państwo zadzwonić do kogoś z kierownictwa.
Odwiedziny:
– zgodnie z naszymi zasadami, nie ma odwiedzin dzieci na naszym obozie. Jeśli
ktoś z Państwa będzie chciał coś dowieźć (np. ubrania, leki), musi skontaktować
się z kierownikiem obozu i zostawić rzeczy w recepcji Campingu.
– rodziców obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie naszego obozu.
Rodzina, przyjaciele, znajomi nie mogą przebywać w jadalni, na plaży, w
domkach, w Pubie Bukowym czy w jakiejkolwiek innej części Campingu Mała
Szwajcaria w Przywidzu, Camping Dorota w Łapinie (dotyczy Junior Camp), w
której znajdują się nasi uczestnicy.
Zasady dotyczące przemocy:
– nie zgadzamy się na żadne przejawy przemocy, ani fizyczne, ani werbalne,
– nie będziemy tolerować żadnych zachowań przemocowych wobec innych
uczestników bądź pracowników obozu,
– nie tolerujemy również obmawiania, plotkowania i fałszywych pomówień.

