Regulamin obozu sportowego
Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada
2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U 2001 nr
135 poz. 1516) ze zmianami (Dz.U 2014 poz. 1150).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U 2003 nr 6 poz. 69) ze
zmianami (Dz.U 2009 nr 139 poz. 1130, Dz.U 2010 nr 215 poz. 1408,
Dz.U 2011 nr 161 poz. 968).
3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (tekst jedn. Dz.U 2016 poz.
176).
4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn. Dz.U 2016 poz. 656).

Cele obozu sportowego
§1
1. Prawidłowy rozwój psychofizyczny młodzieży, poprzez ich udział w
zorganizowanych zajęciach o charakterze ćwiczeń, gier i zabaw,
zgodnych z tematyką obozu.
2. Opanowanie podstaw umiejętności technicznych z zakresu dyscyplin
indywidualnych oraz gier sportowych.
3. Wszechstronna stymulacja rozwoju wybranych cech motorycznych.
4. Integracja grupy.
Prawa i obowiązki uczestników obozu sportowego
§2

1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunki
niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z
akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców.
2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
1) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych
znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą
trenerów bądź wychowawcy,
2) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,
3) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
a) do przedstawienia pisemnej informacji od rodziców o
ograniczeniach uniemożliwiających pełny udział w zajęciach i
wykonywanie ćwiczeń,
b) do przestrzegania regulaminów obozu, obiektów sportowych i
ośrodka, w którym obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń
trenerów i wychowawcy,
b) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
c) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach
i aktywnie w nich uczestniczyć,
d) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na
terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
e) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawcy, kolegów i
innych osób,
f) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących
zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego,
g) informować trenerów i wychowawców o każdym zaistniałym w
trakcie trwania obozu wypadku, kontuzji, chorobie lub złym
samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach
uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń.
4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność
wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u trenera przed
rozpoczęciem zajęć.
5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu
należy zwracać się do trenerów bądź wychowawcy.
6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod
warunkiem uzyskania zgody trenera i tylko pod jego nadzorem.

7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie
poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody trenera.
8. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i zażywania
alkoholu, tytoniu, e-papierosów oraz jakichkolwiek środków
odurzających.
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
10. Organizatorzy obozu nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe
przedmioty i urządzenia oraz niepowierzone trenerom bądź wychowawcy
pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż.
11. Rodzice uczestnika ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody
przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
12. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy
ściśle przestrzegać zaleceń trenerów bądź wychowawcy.
13. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu wycieczki Szkoła
zastrzega sobie prawo stosowania i stopniowania środków
dyscyplinujących, takich jak: upomnienie, nagana i rozmowa
ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców. W przypadku, gdy środki te
okażą się nieskuteczne lub gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza
prawa innych uczestników wycieczki, zawiadamia się rodziców, którzy
zobowiązani są do odebrania dziecka. Uczestnik, o którym mowa,
pozbawiony zostaje prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną
część pobytu.
14. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych
i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową
ponoszą rodzice.

Załącznik 1: Oświadczenie
OŚWIADCZENIE UCZNIA
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego
warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania

Podpis uczestnika

Załącznik 2: Zgoda Rodziców

ZGODA NA UDZIAŁ W OBOZIE SPORTOWYM
Wyrażam zgodę na udział córki/syna
……………………………………………………………………….
w obozie sportowym organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im.
Pawła Stalmacha w Wiśle w dniach ………………………………………….
Oświadczam, że córka/syn nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby
uczestniczyć w obozie sportowym. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji
związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku
zagrożenia zdrowia i życia mojego dziecka, przez kierownika lub opiekunów w
czasie trwania obozu sportowego.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, akceptuję wszystkie jego
warunki i zobowiązałem moje dziecko do jego przestrzegania.

Miejscowość, data
Podpis rodzica

