
REGULAMIN IMPREZY NA ZACZAROWANYM WZGÓRZU: 

 

1. Uczestnik Imprezy ma prawo:  

a. udziału we wszystkich zajęciach programowych i innych, organizowanych w trakcie 

Imprezy,  

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami 

do wychowawcy, 

c. do radosnego wypoczynku oraz pochwał, nagród i wyróżnień ze strony wychowawców, 

d. codziennego kontaktu telefonicznego z rodzicami lub opiekunami – w wyznaczonych 

porach. Telefony udostępniane są Uczestnikom w porach poobiednich, czyli 

w godzinach ok. 14:00-15:00.  
2. Uczestnik zobowiązany jest:  

a. przestrzegać regulaminu Imprezy oraz bezwzględnie stosować się do poleceń 

wychowawców,  

b. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie został zwolniony z tych 

zajęć przez wychowawcę lub lekarza, 

c. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 

d. dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie Imprezy, 

e. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób, 

f. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, 

g. informować kadrę Imprezy o każdej chorobie, urazie lub złym samopoczuciu. Wszelkie 

leki, będące w posiadaniu Uczestnika, muszą być obowiązkowo oddane 

wychowawcy w dniu przyjazdu Dziecka na Imprezę i szczegółowo opisane, 

zawierając: imię, nazwisko, okoliczności i zasady dawkowania leku, datę i podpis 

rodzica lub opiekuna. 
h.  Uczestnik oraz jego rodzice lub opiekunowie ponoszą solidarnie odpowiedzialność 

finansową za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu na Imprezie, jak np. 

zerwanie wodzy, puśliska, ogłowia, sprzętu sportowego itp.  

3. Spółka nie odpowiada za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone z braku staranności 

Uczestnika. Prosimy o nie przywożenie rzeczy cennych, szczególnie urządzeń 

elektronicznych.  

4. Na Imprezie obowiązuje bezwzględny zakaz zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, 

posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających. 

Uczestnikowi nie wolno posiadać żadnych leków nie zgłoszonych wychowawcy.  

5. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy w trakcie wyjścia poza ośrodek 

Zaczarowanego Wzgórza oraz wychodzić poza teren ośrodka Zaczarowanego Wzgórza bez 

wiedzy i zgody wychowawcy. Zabrania się używania otwartego ognia oraz innych czynności 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczestników. 

6. W przypadku naruszenia reguł Imprezy Uczestnik może zostać upomniany, ukarany 

czasowym odsunięciem od zajęć i telefonicznym powiadomieniem rodziców, a w 

poważniejszych przypadkach zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym 

zawiadomieniu rodziców wydalony z Imprezy na koszt własny lub rodziców/opiekunów.  

7. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu Imprezy w przypadku 

złych warunków pogodowych, złego samopoczucia/kondycji Uczestników, innych 

nieprzewidzianych zdarzeń.  
 


