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Regulamin obozów letnich Rancho Ulinia 2022 r. 
 

 
1. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek: 
- przestrzegać niniejszego regulaminu. 
- brać udział we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć 
przez wychowawcę, pielęgniarkę lub lekarza. 
- punktualnie stawiać się na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. 
- dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu i poza jego terenem. 
- stosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawcę. 
- stosować się do poleceń wychowawcy i kierownika obozu. 
- mieć szacunek do kolegów, kierownika, wychowawców i wszystkich innych osób, z którymi 
ma styczność podczas wypoczynku. 
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie 
dla życia i zdrowia innych lub uczestnika wypoczynku, ma obowiązek natychmiast 
poinformować o tym wychowawcę lub kierownika obozu. 
 
2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody w mieniu uczestnika wypoczynku, w tym 
nie odpowiada za bagaż lub jakiekolwiek inne rzeczy należące do uczestnika obozu (w tym w 
szczególności urządzenia elektroniczne, inne rzeczy wartościowe i pieniądze), w tym w 
szczególności nie odpowiada za kradzieże, zagubienie lub zniszczenia w rzeczach uczestnika 
obozu.   
 
3. Za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez uczestnika obozu (dziecko) 
odpowiadają jego Rodzice (Opiekunowie prawni).  
 
4. Uczestnikowi obozu nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren obozu bez wiedzy i 
zgody wychowawcy. 
 
5. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, 
posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania narkotyków lub jakichkolwiek 
innych środków odurzających. 
 
6. Każdy Uczestnik ma prawo: 
- brać udział we wszystkich zajęciach programowych oraz uczestniczyć w opracowywaniu 
programu. 
- wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do 
wychowawcy. 
- do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 
 
7. Na czas zajęć programowych w ciągu dnia oraz w czasie trwania ciszy nocnej każdy 
uczestnik obozu posiadający telefon komórkowy ma obowiązek pozostawić telefon u 
wychowawcy grupy lub kierownika obozu. Dzieci (uczestnicy obozu) mają nieograniczony 
dostęp do swoich telefonów komórkowych w czasie ciszy poobiedniej. Jednocześnie 
informujemy, iż Rodzice mogą cały czas (bez ograniczenia) kontaktować się z dziećmi 
będącymi uczestnikami obozu za pośrednictwem kierownika obozu, dzwoniąc do kierownika 
obozu.  
 
 
8. Naruszenie reguł obozu określonych w niniejszym regulaminie może spowodować 
następujące konsekwencje: 
-  upomnienie przez wychowawcę lub kierownika. 
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- zakaz lub odmowa udziału w niektórych zajęciach programowych lub przerwanie zajęć  
programowych w stosunku do danego uczestnika obozu. 
- nagana kierownika, 
- powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o zachowaniu uczestnika obozu. 
- wydalenie z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów uczestnika bez prawa do zwrotu 
kosztów za niewykorzystany czas pobytu. 
 
9. W obozie może brać udział wyłącznie osoba w stosunku, do której nie istnieją żadne 
przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej. Udział/obecność uczestnika 
obozu (dziecka) na obozie jest równoznaczne z tym, iż Rodzice (opiekunowie prawni) 
uczestnika obozu (dziecka) zapoznali się z niniejszym regulaminem i wyrażają zgodę na 
prowadzone w ramach obozu zajęcia jazdy konnej i jednocześnie oświadczają, iż w stosunku 
do danego uczestnika obozu (dziecka) nie istnieją żadne przeciwwskazania do uczestnictwa w 
zajęciach jazdy konnej. 
 
10. Jazda konna jest sportem tzw. podwyższonego ryzyka. Udział/obecność uczestnika obozu 
(dziecka) na obozie jest równoznaczne z tym, iż Rodzice (Opiekunowie prawni) uczestnika 
obozu (dziecka) zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz oświadczają i potwierdzają, że są 
świadomi tego, iż jazda konna, jak również samo przebywanie z końmi wiąże się z 
potencjalnym ryzykiem doznania przez dziecko (uczestnika obozu) uszczerbku na zdrowiu a w 
skrajnych przypadkach nawet śmierci, w szczególności w wyniku poważnego upadku z konia.  
 
11. Organizator wypoczynku nie odpowiada za szkody na mieniu lub na osobie uczestnika 
obozu/wypoczynku (w tym szkody wyrządzone przez zwierzęta) na jakiejkolwiek podstawie lub 
zasadzie (z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku winy umyślnej organizatora) - wyłączona 
zostaje również ewentualna odpowiedzialność organizatora wypoczynku na zasadzie ryzyka 
lub słuszności. Jakakolwiek odpowiedzialność organizatora wypoczynku ograniczona jest do 
strat rzeczywistych, do maksymalnej wysokości równej opłacie za obóz. Udział/obecność 
uczestnika obozu (dziecka) na obozie jest równoznaczne z tym, iż Rodzice (Opiekunowie 
prawni) uczestnika obozu (dziecka) przyjmują do wiadomości i akceptują ww. zasady 
odpowiedzialności organizatora wypoczynku, a także, że są świadomi tego, iż jazda konna, jak 
również samo przebywanie z końmi wiąże się z potencjalnym ryzykiem doznania przez dziecko 
uszczerbku na zdrowiu a w skrajnych przypadkach nawet śmierci, w szczególności w wyniku 
poważnego upadku z konia, dlatego obowiązani są do wykupienia dla dziecka (uczestnika 
wypoczynku) indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, co 
najmniej na czas trwania wypoczynku - kopię polisy ubezpieczenia NNW Rodzice (Opiekunowie 
prawni) uczestnika obozu (dziecka) obowiązani są załączyć do karty kwalifikacyjnej uczestnika 
obozu, przekazywanej w dniu przywiezienia dziecka na obóz.  
 
12. Ze względu na istniejący stan zagrożenia epidemicznego, w celu zminimalizowania ryzyka 
rozprzestrzeniania się zakażeń, w tym w szczególności zminimalizowania ryzyka 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i ochrony przed możliwością zakażenia się przez 
uczestników wypoczynku, wprowadza się poniższe zasady reżimu sanitarnego. Każdy uczestnik 
wypoczynku obowiązany jest do stosowania reżimu sanitarnego, wg poniższych, wzmożonych 
zasad higieny, tj. do: 

 
1. Częstego i dokładnego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą lub stosowania płynu do 

dezynfekcji rąk udostępnionego przez Organizatora, w szczególności każdy uczestnik 

wypoczynku obowiązany jest do dokładnego i częstego mycia rąk mydłem i ciepłą wodą 

lub ich dezynfekcji płynem przed każdym posiłkiem i po każdorazowym skorzystaniu z 

toalety. 
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2. Każdy uczestnik wypoczynku obowiązany jest do zachowywania dystansu społecznego 

co najmniej 2 metrów od innych osób. 

3. Każdy uczestnik wypoczynku obowiązany jest do unikania dotykania twarzy, zwłaszcza 

okolic ust, nosa i oczu. 

4. Uczestnicy wypoczynku są zobowiązani do zachowania ostrożności podczas witania się, 

pożegnania, w szczególności nie jest dozwolone obejmowanie się, całowanie i 

podawanie dłoni na powitanie i pożegnanie. 

5. Każdy uczestnik wypoczynku obowiązany jest do unikania kontaktu z przedmiotami  

należącymi do innych uczestników wypoczynku, w szczególności nie można użyczać 

sobie nawzajem szczoteczek do zębów, ręczników, odzieży, napojów (pić z tej samej 

butelki lub kubka).  

6. Podczas przerw między zajęciami i w porze nocnej, Uczestnicy wypoczynku nie mogą 

przebywać w pokojach innych uczestników wypoczynku (przebywają wyłącznie w 

swoich/przydzielonych pokojach). W każdym pokoju obowiązuje zasada co najmniej 4 

m.kw. powierzchni na osobę. 

7. W przypadku, kiedy uczestnik wypoczynku ma potrzebę kichnięcia lub zakasłania 

obowiązany jest do zasłonięcia ust i nosa łokciem lub chusteczką higieniczną i 

odwrócenia się od innych osób (etykieta kaszlu i kichania). 

8. W przypadku, kiedy uczestnik wypoczynku zauważy niepokojące objawy chorobowe u 

siebie lub innego uczestnika wypoczynku obowiązany jest do natychmiastowego 

zgłoszenia tego faktu kierownikowi wypoczynku lub wychowawcy.  

 
13. Wszyscy Rodzice (Opiekunowie prawni) uczestnika obozu (dziecka) przed podjęciem 
decyzji o zapisaniu dziecka na obóz są obowiązani do zapoznania się oraz zapoznania 
uczestnika obozu (dziecka) z niniejszym regulaminem, a udział/obecność uczestnika obozu 
(dziecka) na obozie jest równoznaczne z tym, iż Rodzice (Opiekunowie prawni) uczestnika 
obozu (dziecka) oraz uczestnik obozu (dziecko) przyjmują do wiadomości, w pełni rozumieją i 
akceptują zasady przedstawione w niniejszym regulaminie obozu.   
 
 
 


