
 
 

 

Regulamin Obozu Sportowo-rekreacyjnego  

HUSARIA 

 28.06.2020-08.07.2020 

   

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.  

2. Do obowiązków każdego uczestnika należy: a) utrzymywanie porządku i czystości na terenie miejsca 

zakwaterowania, b) wykonywanie dodatkowych ustaleń obozowych.  

3. Wszelkie usterki i wady pomieszczeń i urządzeń powinny być zgłaszane do odpowiednich osób.  

4. Za wszelkie zniszczenia wynikające ze złej eksploatacji pomieszczeń i urządzeń obowiązuje 

odpowiedzialność materialna.  

5. Choroby i kontuzje zawodnicy zgłaszają trenerowi prowadzącemu.  

6. Odwiedziny osób trzecich, co do zasady są niemożliwe. Odwiedziny dopuszczone będą  tylko  

w wyjątkowych sytuacjach i tylko za zgodą kierownika obozu.  

7. Podczas obozu nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i przyjmować innych środków 

odurzających pod karą natychmiastowego wydalenia na koszt winnego.  

8. Zajęcia treningowe rozpoczynają się według ustalonego codziennie przez trenera prowadzącego 

programu.  

9. Uczestnik obozu w żadnym wypadku  nie może oddalić się z miejsca zakwaterowania ani wchodić do 

wody bez zgody wychowawcy i obecności ratownika. 

10. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach 

sportowych.  

11. Podczas obozu wszyscy uczestnicy podawani będą regularnemu mierzeniu temperatury. 

12. Na polecenie kierownika lub wychowawcy, wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani sią do noszenia 

maseczki i/lub przyłbicy. 

13. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do regularnej dezynfekcji, mycia rąk oraz przestrzegania 

wzmożonych zasad higieny. 

14. Wszyscy uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania dystansu społecznego w tym w szczególności 

podczas korzystania ze stołówki, pionu sanitarnego, wyjść poza miejsce zakwaterowania etc. 

15. Uczestnik obozu jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o wszelkich chorobach 

przewlekłych oraz niepokojących objawach (infekcja, katar, kaszel, temperatura, duszności etc.). 

16. Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania powyższych ustaleń.  

17. Za łamanie regulaminu obozowego obowiązują następujące kary stosowane w zależności od 

wykroczenia: upomnienie słowne, praca społeczna, powiadomienie rodziców, wydalenie z obozu z 

powiadomieniem szkoły, wydalenie z Klubu  i nie powoływanie na kolejne obozy .  

18. W przypadkach nie ujętych regulaminem decyzje stanowiącą podejmuje Rada Trenerów Obozowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DNIA 

Obóz sportowo – rekreacyjny 

HUSARIA 

  28.06.2020 – 08.07.2020 

 

 

 

7.30 – 8.00  Pobudka i toaleta poranna 

8.00 – 8.30          Poranne szkolenie sanitarne 

9.00 – 9.30  Śniadanie 

10.00 – 10.30      Porządki w pokojach 

11.00 – 13.30 Zajęcia sportowe 1 

14.00 – 14.30 Obiad 

14.30 – 16.00 Cisza poobiednia 

16.30 – 18.30 Zajęcia sportowe 2  

19.00 – 19.30 Kolacja 

20.30 – 21.30      Rozgrywki obozowe i zajęcia integrujące  

21.30 – 22.00 Toaleta wieczorna 

22.00 – 7.00 Cisza nocna 

 

 

 


