REGULAMIN OBOZU JEŹDZIECKIEGO
Przyjechaliśmy na obóz, żeby:
☺ wypoczywać
☺ nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie
☺ nauczyć się jeździć lub doskonalić jazdę na koniach
☺ dowiedzieć się i nauczyć nowych rzeczy
☺ wesoło i bezpiecznie się bawić
☺ poznać region, w którym przebywamy.
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW OBOZU
☺ każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do przestrzegania
tego regulaminu
☺ uczestnicy podzieleni są na grupy podczas
jazdy konnej wg poziomu umiejętności
☺ wszyscy słuchają poleceń wychowawców, instruktorów i kierownika obozu
☺ wszyscy uczestniczą w zajęciach wskazanych przez opiekunów
lub wybranych za ich zgodą.
Zwolnienia z zajęć dokonuje opiekun lub kierownik w związku
ze złym samopoczuciem uczestnika lub z innego, uzasadnionego
powodu.
☺ podczas zajęć i swobodnej zabawy wszyscy uczestnicy
przestrzegają zasad bezpieczeństwa. W razie zauważonego
zagrożenia natychmiast informują o tym osobę dorosłą
☺ starsi uczestnicy obozu pomagają młodszym, zwracają uwagę
na ich bezpieczeństwo
☺ wszyscy przychodzą na zajęcia punktualnie i odpowiednio do nich
przygotowani
☺ wszyscy dbają o czystość i porządek w pokojach,
w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia i we wszystkich
innych miejscach, gdzie przebywają
☺ Nikt nie wnosi do pokoju jedzenia z restauracji,
☺ wszyscy dbają o sprzęt, gry, przybory do zajęć, sprzątają je
po zakończonej zabawie i składają w wyznaczonym miejscu
☺ wszyscy zwracają się do kolegów i koleżanek w sposób grzeczny,
uprzejmy, wyłącznie po imieniu, nie używają obraźliwych, wulgarnych słów
☺ wszyscy zwracają się do osób dorosłych w sposób grzeczny,
z szacunkiem i słuchają ich poleceń

☺ wszyscy mogą wpływać na program obozu poprzez zgłaszanie
swoich propozycji oraz udział w przygotowywaniu i prowadzeniu
imprez, zabaw itp.
☺ każdy może wyrażać swoje zdanie oraz zgłaszać do opiekunów
wszelkie problemy, robiąc to w sposób grzeczny i uprzejmy
☺ nikt z uczestników nie pali papierosów, nie pije alkoholu
i nie używa środków odurzających. Nie wolno także dokonywać
zakupów w/w używek.
☺ nikt z uczestników nie może posiadać ostrych narzędzi ani innych
przedmiotów, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa jego lub innych osób (w tym zapałek, zapalniczek
itp.)
☺ W ciągu dnia telefony komórkowe wszyscy zostawiają u wychowawcy.
☺ nikt z uczestników nie oddala się z budynku ani z miejsca
czasowego pobytu (np. podczas wycieczki) bez zgody opiekuna.
Dotyczy to również miejsc, gdzie odbywają się zajęcia (altana,
świetlica, ujeżdżalnia itp.)
☺ wszyscy starają się mieć dobry humor, być pogodni i weseli
i zarażają tym nastrojem inne osoby
☺ widząc inną osobę po raz pierwszy tego dnia witamy ją w odpowiedni
sposób
☺ przypadki złego samopoczucia, zranienia lub inne sytuacje,
kiedy potrzebna jest jakakolwiek pomoc zgłaszamy niezwłocznie
opiekunowi, dopiero potem, w razie konieczności, rodzicom
☺leki przyjmowane przez uczestnika podaje wychowawca
☺ uczestnik odpowiada za szkody, zniszczenia wyrządzone z własnej
winy i koszty z tym związane ponoszą jego rodzice.
☺PPUH POLOX s.c. Stanisłw Gątarski Sławomir Stec oraz wychowawcy nie
ponoszą odpowiedzialności materialnej za kradzież oraz pozostawione przez
uczestników w środkach transportu jak i w miejscu pobytu rzeczy
wartościowe(w tym telefony komórkowe, odtwarzacze MP3, zegarki, aparaty
fotograficzne), sprzęt elektroniczny oraz rzeczy osobiste (w tym odzież,
bagaż, różnego rodzaju sprzęt sportowy). W trakcie pobytu na placówce
pieniądze oraz rzeczy wartościowe uczestnik może oddać do depozytu
u wychowawcy.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY DLA TYCH,
KTÓRZY NIE MAJĄ PROBLEMÓW
Z PRZESTRZEGANIEM POWYŻSZYCH ZASAD
☺ pochwała wychowawcy lub kierownika indywidualna,
na forum całego obozu
☺ powierzenie odpowiedzialnej funkcji
☺ przyznanie dodatkowych przywilejów
☺ przyznanie dyplomu
☺ przyznanie nagrody rzeczowej
☺ list pochwalny do rodziców

KONSEKWENCJE DLA TYCH, KTÓRYM POSTĘPOWANIE
ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI PRZYCHODZI
ZBYT TRUDNO LUB W OGÓLE SIĘ NIE UDAJE
☺ upomnienie udzielone przez opiekuna lub kierownika indywidualnie,
na forum całego obozu
☺ zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenia
kogoś, zwrotu zabranej rzeczy itp.
☺ odsunięcie od wyznaczonych zajęć
☺ odebranie przywileju
☺ przydzielenie dodatkowego obowiązku
☺ odebranie przedmiotów związanych bezpośrednio z niewłaściwym
zachowaniem i zatrzymanie ich czasowo lub do chwili zakończenia
turnusu w celu przekazania rodzicom
☺ powiadomienie rodziców
☺ odmowa zabrania na kolejne turnusy
☺ w szczególnie drastycznych przypadkach wydalenie z obozu
- dotyczy to głównie przypadków używania papierosów, alkoholu
lub środków odurzających, używania wulgarnego
i obraźliwego dla innych słownictwa lub też zachowań
stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia własnego lub innych
osób.
W powyższej sytuacji rodzice odbierają uczestnika na własny
koszt i nie mają prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane
dni pobytu .

