XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO w KRAKOWIE

REGULAMIN
OBOZU SZKOLENIOWEGO
„NIEDZICA 2019”
dla uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
1. Celem obozu jest:
a) integracja zespołu klasowego,
b) szkolenie specjalistyczne młodzieży,
c) realizacja treści programowych edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie (moduł
bezpieczeństwo publiczne) oraz edukacji wojskowej
d) rozwój sprawnościowy młodzieży.
2. Uczestnikami obozu są uczniowie klas drugich XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Uczestnikiem obozu mogą być również uczniowie klas programowo wyższych, którzy nadrabiają
obozy z wcześniejszego etapu edukacji.
3. Uczestnicy obozu mają prawo:
a) korzystać z infrastruktury sportowej ośrodka oraz ze wszystkich obiektów i urządzeń
udostępnionych dla potrzeb obozu, za wiedzą i zgodą wychowawcy lub instruktora,
b) składać zażalenia w przypadku traktowania niezgodnego z regulaminem i normami współżycia
społecznego,
c) bezpośredniego zwracania się do Komendanta i Kadry obozu,
d) składania wniosków zmierzających do poprawy funkcjonowania obozu,
e) prawo do odpoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej w godzinach 22.00 – 6.00.
4. Uczestnicy obozu mają obowiązek:
a) uczestniczyć w zajęciach szkoleniowych,
b) godnie reprezentować Szkołę i Jednostki Patronackie,
c) znać i bezwzględnie przestrzegać regulaminy i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, szkolenia
i wypoczynku na obozie,
d) zachowywać się według regulaminu poruszania się po drogach i szlakach turystycznych,
e) aktywnie uczestniczyć w zajęciach zgodnie z programem szkolenia i innych organizowanych
zajęciach i imprezach,
f) bezwzględnie przestrzegać ramowego rozkładu dnia i ciszy nocnej (ze szczególnym zwróceniem
uwagi na punktualność),
g) sumiennie pełnić wyznaczone służby i dyżury,
h) czynnie uczestniczyć w prostych pracach na rzecz obozu,
i) dbać o czystość i porządek w obiektach,
j) szanować mienie obozowe, społeczne i prywatne,
k) nosić zalecane umundurowanie oraz dbać o schludny i estetyczny wygląd,
l) okazywać wzajemną pomoc, życzliwość i troskę o słabszych,
m) bezwzględnie podporządkować się poleceniom Kadry obozu,
n) zachować szczególną ostrożność na strzelnicy oraz podczas zajęć programowych,
o) informować Kadrę obozu o każdej chorobie, złym samopoczuciu lub wypadku,
p) bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej
zagrożenie dla życia i zdrowia innych natychmiast informować wychowawcę lub najbliższą dorosłą
osobę,
q) pokrycia wszystkich strat materialnych jeżeli były przez niego spowodowane.
5. Bezwzględnie zabrania się:
a) wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych,
b) posiadania i palenia papierosów - także e-papierosów,
c) samowolnego oddalania się od grupy oraz z terenu obozu,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

opuszczania wyznaczonego miejsca pobytu w porze nocnej,
używania w obiektach otwartego ognia,
wychodzenia przez okna budynków,
korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć szkoleniowych,
przynoszenia i przechowywania żywności w miejscu zakwaterowania,
posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów o dużej wartości materialnej,
zbierania, gromadzenia, posiadania: broni, amunicji, materiałów wybuchowych, środków
pozoracji pola walki oraz innych wojskowych materiałów ćwiczebnych i szkoleniowych,
k) przebywania bez zgody Kadry i dyżurnych w pomieszczeniach innych niż przydzielone.
6. Zasady poruszania się i przebywania na terenie obozu:
a) w czasie zajęć programowych po obiekcie należy poruszać się grupami w szyku zwartym i po
wyznaczonych trasach,
b) każdorazowe opuszczenie terenu zakwaterowania odbywa się pod nadzorem wychowawcy lub
instruktora i za zgodą Komendanta obozu,
c) w przypadku zatrzymania przez wartownika lub Kadrę obozu należy stosować się do wydanych
przez nich poleceń.
7. Nagrody i kary:
a) zachowanie, dyscyplina, przestrzeganie regulaminów oraz uczestniczenie w zajęciach
specjalistycznych podlega ocenie,
b) dla wyróżniających się uczestników obozu przewiduje się wyróżnienia w postaci dyplomów i
listów gratulacyjnych,
c) za nieprzestrzeganie regulaminu obozu, dyscypliny oraz przekraczanie norm współżycia
społecznego, uczestnik obozu może być ukarany karami określonymi w Statucie Szkoły oraz
regulaminie klas mundurowych:
1. naganą ustną,
2. naganą pisemną wraz z powiadomieniem Dyrekcji Szkoły oraz rodziców ucznia,
3. wydaleniem z obozu na koszt uczestnika obozu,
8. Uczestnik obozu (lub jego rodzice) ponosi odpowiedzialność finansową za umyślne szkody
wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.
9. Organizator obozu nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy wartościowe
będące własnością uczestnika obozu pozostawione lub zniszczone wskutek nieuwagi tego ostatniego.
10. Szkoła, nauczyciele, opiekunowie i instruktorzy nie odpowiadają za skutki zachowań uczniów
niezgodne z regulaminem obozu.
11. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy
uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny
rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun)
powinna odebrać dziecko w ciągu 12 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika
Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania dziecka pod opiekę Policji.

Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin obozu jest mi znany i zobowiązuję się go respektować.

…………………………………………..
podpis ucznia

…….…………………………………………
podpis prawnego opiekuna
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