
 

 

REGULAMIN 

obozu dla dzieci i młodzieży organizowanego przez Szkołę tańca Street Life 

 

 

Nadrzędnym celem Szkoły tańca Street Life jest zorganizowanie Uczestnikom jak 

najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd 

zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad wspólnego życia w grupie. Aby zapewnić 

wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze 

zasady postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży. 

 

1. Uczestnicy obozu zobowiązani są podporządkować się poleceniom kadry (wychowawcom, 

instruktorom lub pilotom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych. 

 

2. Podczas trwania obozu, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity 

zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków i jakichkolwiek środków 

odurzających. 

 

3. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania postanowień przepisów i regulaminów 

obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m.in. przepisy 

przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z 

kąpieliska), z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu obozu. 

4. Uczestnicy nie mogą bez zgodny wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz 

miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie 

przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na obozie, a także zwyczajami panującymi w 

danym kraju. 

 

5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 7.00, chyba że regulamin ośrodka stanowi 

inaczej. 

 

6. Szkoła tańca Street Life nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, pieniądze, 

dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników. 

7. Szkoła tańca Street Life nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

uczestników, a w szczególności za zniszczenia, dewastacje itp. zarówno podczas transportu, 

jak i w miejscu zakwaterowania dokonane przez uczestników obozu. 



 

8. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia 

wnętrza autobusu, tym samym, zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych z usunięciem 

uszkodzenia lub zanieczyszczenia w terminie do 3 dni po powrocie z obozu. 

 

9. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje 

dziecko i zobligowani są do natychmiastowego pokrycia 100 % kosztów za szkody wyrządzone 

przez dziecko. 

 

10. Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego i 

kąpieliska. 

 

11. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu 

rekreacyjno-sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i 

utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice są odpowiedzialni materialnie za szkody 

wyrządzone przez swoje dziecko. 

 

12. Uczestnicy zobowiązani są do pełnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, 

szkoleniowych i rekreacyjnych podczas realizacji programu obozu. 

 

13. W stosunku do Uczestników nieprzestrzegających zasad objętych regulaminem Szkoły 

tańca Street Life zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia 

środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców. 

 

14. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie 

narkotyków, stosowanie wobec innych uczestników przemocy fizycznej lub psychicznej, 

wulgarne odnoszenie się do innych uczestników obozu tanecznego czy opiekunów lub 

sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników grozi 

wydaleniem z obozu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie 

podróży zostaną obciążeni rodzice. 

 

15. Uczestnicy, którzy naruszyli zasady regulaminu obozu w szczególności popełnili czyny o 

charakterze chuligańskim, skierowane przeciwko mieniu, spożywali alkohol, zażywali narkotyki, 

posiadali alkohol lub narkotyki, stosowali wobec innych uczestników przemoc fizyczną lub 

psychiczną, wulgarnie odnosili się do uczestników obozu czy opiekunów lub sprowadzali 



zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników, nie będą mogli korzystać z 

w/w form wypoczynku przez dwa lata (cztery kolejne wyjazdy). 

 

16. W szczególnych sytuacjach dotyczących uczestników obozu, którzy naruszyli zasady 

regulaminu obozu, kierownik obozu tanecznego jest uprawniony do podejmowania decyzji w 

zakresie zmniejszenia bądź zwiększenia kary. 

 

17. Osoby, które popełniły czyny karalne nie będą mogły korzystać z wypoczynku 

organizowanego przez Szkołę tańca Street life. 

 
18. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia uczestnika obozu na miejsce 

wyjazdu oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki. 

 
19. Uczestnicy obozu tanecznego Street Life są przygotowani do stosowania się do 

wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co 

najmniej 2 metry) oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny: 

- przy korzystaniu z pionu sanitarnego ogólnodostępnego dla osób przebywających w ośrodku 

- przy przemieszczaniu się po korytarzach ośrodka, klatkach schodowych, stołówce 

 

20. Uczestnik obozu tanecznego zobowiązany jest do posiadania indywidualnych środków 

ochrony osobistej tj. maseczka zakrywająca twarz, podręczny płyn do dezynfekcji rąk 

 

21. Uczestnik obozu zobowiązuje się do przestrzegania zasad higieny: regularne mycie rąk 

wodą z mydłem, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku gdzie odbywają się zajęcia taneczne 

oraz po jego opuszczeniu, dezynfekcja rąk przed wejściem na stołówkę oraz po jej opuszczeniu, 

zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania. 

 

22. Uczestnik obozu zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania opiekuna grupy, 

do której należy lub kierownika obozu o ewentualnych objawach mogących podejrzewać 

zakażenie koronowirusem w tym: bóle mięśni i stawów, osłabienie, suchy kaszel, podwyższona 

temperatura, ból gardła, biegunka, ból głowy, duszności. 

 
23. Rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania organizatora obozu o 

przewlekłych chorobach uczestnika mogących narazić go na cięższy przebieg zakażenia. 

Informację taką należy wpisać w karcie kwalifikacyjnej uczestnika obozu. To samo dotyczy 

pełnoletniego uczestnika obozu. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 



konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

obozie. 

 
24. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: 

- odprowadzenia uczestnika obozu na miejsce wyjazdu przez osobę zdrową, nie mająca objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, która nie zamieszkiwała z osoba przebywająca  na kwarantannie lub 

izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu. 

- zaopatrzenia uczestnika obozu w indywidualną osłonę nosa i ust do użycia podczas pobytu na 

obozie tanecznym 

- niezwłocznego (do 12 godzin) odbioru dziecka z obozu tanecznego w przypadku wystąpienia u 

niego niepokojących objawów choroby  

- podania w zgłoszeniu numeru telefonu, pod którym będzie dostępny cały czas  

- nie odwiedzać dziecka w trakcie trwania obozu tanecznego – jeśli jednak rodzic lub ktoś z 

rodziny uczestnika będzie chciał go odwiedzić w trakcie trwania obozu to dana osoba ma 

obowiązek zgłosić telefonicznie u kierownika obozu zamiar przyjazdu w danym dniu do ośrodka. 

Osoby odwiedzające mają obowiązek zachowania reżimu sanitarnego podczas pobytu lub 

przyjazdu do ośrodka: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


