
REGULAMIN WYPOCZYNKU wymiana młodzieży w ramach projektu  
„Bocal tv”  

w terminie od 13.07.2017 r.  do 24.07.2017 r.  

 

Za Wypoczynek wymiana młodzieży „Bocal tv” i realizację projektu zwanym dalej 

WYPOCZYNKIEM  uznaje się udział w wypoczynku zorganizowanym przez 

Stowarzyszenie Młoda Alwernia w terminie od 13.07.2017 r.  do 24.07.2017 r.  w ramach 

projektu czterostronnego organizacji z  Polski, Francji, Finlandii i Hiszpanii. Uczestnikami 

wypoczynku jest  młodzież w wieku 13 - 18 lat.  

W trakcie trwania wypoczynku uczestnik podlega regulacjom prawnym obowiązującym na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zobowiązany jest przestrzegać zasad i norm 

obowiązujących w środkach lokomocji, obiektach hotelowych oraz innych miejscach 

realizacji projektu.  

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników wypoczynku. 

2. Regulamin obowiązuje od chwili oddania dziecka pod opiekę opiekunów, 

wychowawców do momentu zakończenia wypoczynku  - powrotu na miejsce zbiórki. 

3. Uczestnicy wypoczynku  mają obowiązek: 

- zachowywać się kulturalnie w każdych okolicznościach, w duchu tolerancji i akceptacji    

  zwyczajów obowiązujących w miejscu pobytu.  

-  mieć zawsze  przy sobie ważną legitymację szkolną wraz z nr PESEL 

- respektować polecenia kierownika wypoczynku, opiekunów grupy polskiej i opiekunów   

   partnera zagranicznego   

- w przypadku jakichkolwiek problemów podczas trwania wypoczynku zawiadamiać   

  natychmiast  kierownika wypoczynku, opiekunów.  

- posiadania zawsze przy sobie numerów telefonów  do  kierownika wypoczynku,    

  opiekuna grupy polskiej, miejsca zakwaterowania. 

- do punktualnego przybywania na miejsca zbiórek każdego dnia zgodnie z: ustalonym 

  harmonogramem dnia,  poleceniami  kierownika i opiekunów 

- wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej 

- zachowania porządku w miejscu zakwaterowania, podczas podróży i w każdym innym   

  miejscu  

- dbać o higienę osobistą 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez   

  kadrę opiekuńczą 

- czynnie uczestniczyć działaniach w ramach realizacji projektu  

4. Uczestnikom wypoczynku zabrania się: 

- samowolnego oddalania się od grupy  podczas trwania wypoczynku. 

- palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających.  

- zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem. 

- oddalania się poza granice campingu bez zgody kierownika i opiekunów 

- siadania na parapetach, wychylania się przez okna w miejscach zakwaterowania 

- samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp. 

- niszczenia mebli / sprzętu sportowego, audio-video itp. ( za zniszczenia dokonane  

  z winy  uczestnika  odpowiadają materialnie rodzice, opiekunowie  prawni ) 

- używania wulgarnych słów i zwrotów 

- pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela 

- używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu rejestrującego w celach   

ośmieszania lub publikacji filmów oraz zapisów cyfrowych. Kierownik wypoczynku, 

opiekun ma  prawo w dowolnym momencie skonfiskować telefon lub inne urządzenie   

rejestrujące  w celu sprawdzenia   zawartości. 

5. Uczestnik wypoczynku ma prawo: 

- uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania wypoczynku 

- zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem Karty  

  Praw Dziecka oraz innych nieprawidłowości 

6. W przypadku naruszania regulaminu wypoczynku, kierownik wypoczynku, 

opiekun może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od 

pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach w trakcie trwania 

wypoczynku do powiadomienia szkoły  i rodziców o nagannym zachowaniu.  

Po powiadomieniu Dyrektora Szkoły, do której uczęszcza uczestnik wypoczynku, 

mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wobec ucznia przewidziane w statucie danej 

szkoły za poszczególne przewinienia,  włącznie ze skreśleniem z listy uczniów. 

7. Rodzice,  opiekunowie uczestników wypoczynku  maja obowiązek: 

- poinformować kierownika wypoczynku, opiekunów grupy o wszelkich chorobach 

swoich dzieci, oraz udzielić innych informacji niezbędnych do zagwarantowania 

bezpieczeństwa uczestnika w trakcie trwania wypoczynku. 

- zaopatrzyć dzieci w podstawowe leki, 

-wyrobić dziecku kartę EKUZ, którą uczestnik projektu ma posiadać ze sobą 

podczas trwania wymiany. 

 

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania. 

 

………………………………..  ……………………………….. 
          czytelny podpis uczestnika                    czytelny podpis rodzica/opiekuna 
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DODATKOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYPOCZYNKU 

 

1. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest czynnie uczestniczyć we wszystkich 

imprezach organizowanych w trakcie trwania projektu.  

2. Uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu 

wypoczynku regulaminu przewoźnika, regulaminu miejsca zakwaterowania, 

zasad ustalonych przez kierownika, opiekunów,  wykonywać polecenia 

kierownika wypoczynku oraz opiekunów.  

3. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (ubrania, obuwie, 

przybory toaletowe,śpiwór, strój kąpielowy, środki przeciw komarom, ubranie 

przeciwdeszczowe itp.) 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt audio, rzeczy 

wartościowe, biżuterię, telefony komórkowe oraz pieniądze będące w posiadaniu 

uczestnika. 

5. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą  ważną legitymację szkolną.    

6. Uczestnik wypoczynku ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany przez siebie    

      sprzęt elektroniczny i bagaż. 

7. W przypadku spożywania alkoholu lub  przebywania pod jego wpływem, 

spożywania innych środków odurzających lub  przebywania pod ich 

wpływem lub poważnego naruszenia obowiązujących regulaminów, wobec 

uczestnika zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane regulaminem 

wypoczynku. 

8. Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody wyrządzone przez dziecko podczas trwania wypoczynku. 

 

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania. 

 

………………………………..  ……………………………….. 
           czytelny podpis uczestnika                    czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE  

Z  HARMONOGRAMEM WYPOCZYNKU 

 

13 lipca 2017   wylot z Polski, przylot grupy do Francji 

13-24 lipca 2017  pobyt we Francji 

24 lipca 2017 powrót naszej grupy do Polski, przyjazd do 

Alwerni   

 
Informacje dodatkowe dotyczące kadry opiekuńczo-wychowawczej: 

 

Kierownikiem wypoczynku jest osoba posiadająca pełne uprawnienia 

pedagogiczne i kierownika wycieczek,  uprawnienia Kierownika na 

Placówkach Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz  uprawnienia 

Wychowawców Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.  

Osoba ta ma  wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów. 

 

Opiekę nad uczestnikami pełni Wychowawca - osoba z pełnymi 

uprawnieniami pedagogicznymi, posługująca się językiem francuskim oraz 

angielskim,posiadająca stosowne uprawnienia oraz mająca doświadczenie 

w realizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, wycieczek  krajowych jak 

również zagranicznych. 
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