Regulamin obozu

1. Wiem, że obowiązuje mnie Prawo Harcerskie, w szczególności:
●
będę wykonywać polecania kadry obozu,
●
będę zawsze koleżeński i pomocny względem innych,
●
będę mówić tylko prawdę,
●
będę dbać o przyrodę,
●
będę godnie reprezentować drużynę i kraj,
●
nie będę przeklinać,
●
nie będę używać, ani posiadać alkoholu, papierosów itp.
2. Będę przestrzegać ciszy nocnej, w szczególności po jej ogłoszeniu będę przebywać w swoim namiocie, chyba że kadra ogłosi inaczej.
Po ciszy nocnej nie będę hałasować.
3. Nie będę opuszczać terenu obozu ani odłączać się od grupy bez zgody kadry.
4. Jeśli będę pełnić wartę i zdarzy się coś podejrzanego, powiadomię o tym natychmiast kadrę. Nie wpuszczę nikogo obcego na teren
obozu, bez zgody kadry. Warty nie opuszczę samowolnie.
5. Na obóz wezmę mundur harcerski oraz inny niezbędny ekwipunek. Na obóz nie wezmę rzeczy niewymienionych w spisie ekwipunku
jeśli nie są one uzgodnione z kadrą obozu.
6. Będę dbać o porządek i higienę osobistą.
7. Nie będę się spóźniał na zbiórki.
8. Po drogach poruszać się będę tylko pod opieką kadry i z zachowaniem ostrożności oraz zgodnie z przepisami.
9. Będę uczestniczyć we wszystkich zajęciach, chyba że dostanę od kadry zgodę na nieuczestniczenie.
10. Problemy zdrowotne i inne zgłoszę natychmiast komendzie.
11. Nie będę śmiecić.
12. Zachowam bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Nie będę używać żadnego otwartego ognia bez zgody kadry, w szczególności w
namiocie.
13. Do strumieni, jezior i morza będę wchodzić tylko za zgodą i w obecności kadry obozu. Będę przestrzegał zasad i ograniczeń
ogłoszonych w tej kwestii przez kadrę.
14. Będę szanować oraz odpowiedzialnie i zgodnie z przeznaczeniem użytkować sprzęt obozowy. Zauważone wady sprzętu zgłoszę
natychmiast komendzie.
15. Wiem, że za nieprzestrzeganie regulaminu czekają mnie konsekwencje – mogę być nawet wyrzucona/y z obozu (choć to
ostateczność).
Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy!

________________________________
(podpis uczestnika)

Przyjmuję do wiadomości, że za nieprzestrzeganie regulaminu mogą być wyciągane różne konsekwencje. Sprzęt zniszczony w wyniku
nieprzestrzegania regulaminu, będzie remontowany na koszt rodziców. Ciągłe i notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu może się
skończyć wyrzuceniem z obozu – w takim wypadku zobowiązuje się do uiszczenia kosztu jego powrotu wraz z opiekunem.
Zgadzam się na umieszczenie zdjęć z obozu (w tym tych, na których jest mój syn) na stronach internetowych drużyn biorących udział w
obozie oraz jednostek nadrzędnych ZHP. Zgadzam się na publikację wybranej części z nich w prasie będącej partonem medialnym
obozu.
Zgadzam się, aby w ramach ćwiczenia samodzielności, część zadań zastępy wykonywały bez bezpośredniego nadzoru kadry obozu.
Zobowiązuję się do wyrobienia synowi niezbędnych dokumentów do uczestniczenia w obozie.

