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Regulamin Obozu Astronomicznego

1. Organizatorem obozu jest Klub Astronomiczny Almukantarat.

2. Uczestnictwo w obozie trwa od pierwszego do ostatniego dnia zajęć programowych. W uzasad-
nionych przypadkach kierownik może wyrazić zgodę na późniejszy przyjazd lub wcześniejszy
odjazd uczestnika.

3. Udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach, w tym: dydaktycznych, warsztatowych, inte-
gracyjnych i sportowo-rekreacyjnych oorganizowanych na obozie jest obowiązkowy, chyba, że
istnieją przeciwwskazania zdrowotne lub wychowawcze przedstawione w karcie kwalifikacyjnej
lub wynikłe w trakcie obozu.

4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia.

5. Wyjście poza teren ośrodka, w którym odbywa się obóz może nastąpić tylko pod opieką i za
zgodą wychowawcy lub kierownika.

6. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków
odurzających.

7. Wprowadzenie osób obcych na teren obozu może nastąpić jedynie za zgodą wychowawcy lub
kierownika obozu.

8. Uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie obozu, obiek-
tów ośrodka i poza nimi. Sprzątanie namiotów mieszkalnych należy do obowiązków miesz-
kańców – uczestników obozu.

9. W przypadku dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do swojego wychowawcy lub,
w nagłych przypadkach, do dowolnego członka kadry obozu. W razie potrzeby wychowawca
lub członek kadry udaje się z uczestnikiem do pielęgniarki.

10. Rzeczy wartościowe i pieniądze można przekazać do depozytu prowadzonego przez kierownika
obozu. W przypadku nieprzekazania ich organizatorzy, kierownik obozu, wychowawcy
i członkowie kadry nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

11. Zobowiązuje się uczestników obozu do przestrzegania regulaminów i przepisów. Uczestnicy
obozu zostają zapoznani przez wychowawców z regulaminami i zasadami obowiązującymi
w czasie trwania obozu:

• strategia zabezpieczenia sanitarnego obozu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby
zakaźnej COVID-19 (fragmenty dotyczące uczestników),

• strategia zabezpieczenia przed pogodowymi sytuacjami kryzysowymi (fragmenty doty-
czące uczestników),

• instrukcja postępowania w razie pożaru,

• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

• zasady ochrony przeciwpożarowej,

• zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki, w marszu i na biwaku,

• regulamin wycieczki autokarowej (jeśli jest zaplanowana),

• regulamin wycieczki rowerowej (jeśli jest zaplanowana),

• regulaminy własne ośrodka, w którym odbywa się obóz (w tym zasady i plan ewakuacji)

• niniejszy regulamin.

Uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z nimi składając podpis na niniejszym
regulaminie.
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12. Zobowiązuje się uczestników obozu do poszanowania sprzętów i wyposażenia pomieszczeń.
W przypadku powstania szkody z winy uczestnika kosztami naprawy zostają obciążeni jego
rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku uczestników niepełnoletnich) lub on sam
(w przypadku uczestników pełnoletnich).

13. W przypadku naruszenia regulaminu kierownik obozu w porozumieniu z wychowawcą może
zastosować karę, taką jak:

• upomnienie indywidualne,

• naganę podaną do wiadomości wszystkim uczestnikom obozu,

• powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka (w przypadku uczestników
niepełnoletnich),

• wydalenie z obozu.

14. Za wyróżniającą postawę uczestnik obozu może otrzymać nagrodę, taką jak:

• pochwałę wychowawcy,

• pochwałę kierownika obozu podaną do wiadomości wszystkim uczestnikom obozu,

• nagrodę rzeczową.
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