
 

REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU  
 

 

        Wszystkich uczestników obowiązują formy pracy i bycia właściwe harcerstwu, a szczególnie nakazy Prawa 
Zucha, Prawa Harcerskiego, Zobowiązania Instruktorskiego. 
 

           Celem właściwego przebiegu pobytu na obozie wszystkich jego uczestników obowiązują ustalenia niniejszego 
regulaminu: 
 

Każdy uczestnik ma prawo: 
 

 mieć zapewnione bezpieczeństwo, opiekę medyczną podczas pobytu na obozie i podczas przejazdu 

 mieć zapewnione posiłki zgodnie z zawartą umową i normami żywieniowymi 

 mieć zapewnioną pełną higienę i warunki noclegu zgodnie z normami higienicznymi 

 mieć kontakt z rodziną. W przypadku telefonów, w czasie wyznaczonym przez komendanta obozu, 

 do oddania pieniędzy na przechowanie wychowawcy grupy, 

 rozwijać swoją wiedzę i umiejętności harcerskie, twórczo korzystać z doświadczeń innych, 

 znać i brać aktywny udział w realizacji programu pracy swojej drużyny, 

 zgłaszać  Kadrze i Komendzie Obozu wszelkie wnioski i postulaty dotyczące spraw uczestników i być informowanym o 
sposobie ich załatwienia, 

 mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, 
korespondencji, przyjaźni i uczuć, 

 korzystać z urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie obozu, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą instruktora-
wychowawcy 

 

Każdy uczestnik ma obowiązek: 
 

 godnie reprezentować swój zastęp, drużynę, obóz, środowisko, 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach programowych, 

 korzystać ze sposobności doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy harcerskiej pod okiem instruktorów i doświadczonych 
harcerzy, 

 uczestniczyć w pracach zastępu służbowego i wartowniczego zgodnie z poleceniami zawartymi w rozkazie komendanta 
obozu, 

 dbać o zdrowie swoje i kolegów, ewentualne niedyspozycje zgłaszać wychowawcom lub komendantowi obozu, przestrzegać 
zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, 

 przebywać w miejscu wyznaczonym przez drużynowego, a w przypadku chęci zmiany miejsca uzyskać jego zgodę, 

 znać i przestrzegać innych ustaleń regulaminowych 

 w przypadku uszkodzenia cudzego mienia poniesienia przez rodziców kosztów jego naprawy.  

 przestrzegać przepisów prawa - nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów alkoholowych i używać narkotyków, 
środków odurzających czy dopalaczy, stosować przemocy 

 przestrzegać obozowego rozkładu dnia 

 dbać o czystość języka – nie używać niecenzuralnych słów 
 

Każdy uczestnik powinien: 
 

 stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, serdeczności i pomocy, 

 opiekować się młodszymi uczestnikami obozu, 

 dołożyć starań do jak najlepszego wykorzystania pobytu na obozie w celu podniesienia swoich umiejętności harcerskich 
 

Nagrody i kary: 
 

 Za wzorowe zachowanie, pomoc i czynny udział w organizacji obozowego życia przewidywane są następujące nagrody: 
pochwała instruktora-wychowawcy, pochwała komendanta obozu, nagrody rzeczowe.  

 Za nieprzestrzeganie zasad uczestnictwa w obozie przewiduje się następujące kary: służba poza kolejnością, prace 
kwatermistrzowskie na rzecz obozu. Nagana udzielona przez instruktora-wychowawcę, nagana udzielona przez komendanta 
obozu z powiadomieniem rodziców/opiekunów, wydalenie z obozu na koszt rodziców/opiekunów prawnych oraz 
powiadomienie o zaistniałym fakcie macierzystej szkoły.  

 O zastosowaniu kar i nagród decyduje komendant obozu na wniosek instruktora-wychowawcy po zasięgnięciu opinii Rady 
Obozu.  

 Kary są stopniowane, ale za drastyczne wykroczenia, wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu mogą skutkować 
natychmiastowym usunięciem uczestnika z obozu na koszt rodziców – zwrot środków za niewykorzystane świadczenie w 
takim przypadku nie przysługuje. 

 

Uczestników obowiązują ponadto: 
 

 ramowy rozkład dnia 

 regulamin kąpieli i plażowania 

 regulamin ochrony pożarowej 

 regulamin poruszania się po drogach, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

 regulamin sanitarny obozu, zasady dobrej praktyki higienicznej 

 regulamin służb i dyżurów 
 
 

………………………………………… 
Data, podpis uczestnika 

………………………………………… 
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


