REGULAMIN OBOZU JEŹDZIECKIEGO
I. Obowiązki uczestnika obozu:
1. Wykonywanie poleceń instruktorów, wychowawców, kierownika oraz właścicieli SK RANCHO PCIM.
2. Ścisłe przestrzeganie dyscypliny obozu oraz ramowego rozkładu dnia.
3. Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz czystości w pokojach i na terenie ośrodka, regularne wyrzucanie
śmieci z pokoi oraz ich segregowanie. Prosimy o nie przemeblowywanie pokoi, malowanie ścian oraz mebli.
Prosimy o pozostawienie sprzętu i ubioru jeździeckiego w szatni oraz zmianę obuwia.
4. Przestrzeganie ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00.
5. Gaszenie światła, zamykanie za sobą drzwi i odłączanie wszystkich urządzeń z zasilania podczas nieobecności
w pokoju.
6. Wzajemna pomoc, godne zachowywanie się, postępowanie według zasad kultury i dobrego wychowania
w trakcie trwania obozu.
7. Poszanowanie i właściwe użytkowanie oddanego w posiadanie mienia.
8. Punktualne wstawianie się na zbiórkach, jak również informowanie wychowawcy o każdorazowym oddaleniu
się od grupy.
9. Poinformowanie wychowawcy lub kierownika w razie nagłych wypadków lub choroby.
10. Przestrzeganie wyznaczonych dyżurów w ośrodku, na stołówce i w stajni.
11. Bezwzględne podporządkowanie się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa w ośrodku, na wodzie,
podczas kąpieli, zajęć jeździeckich oraz wędrówek pieszych.

II. Prawa uczestnika obozu:
1. Do wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu.
2. Do uczestnictwa w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących obozu.
3. Do uczestnictwa we wszystkich zajęciach podczas obozu.
4. Do korzystania pod nadzorem kadry ze sprzętu specjalistycznego, będącego w posiadaniu placówki.
5. Do przechowywania gotówki oraz cennych przedmiotów w depozycie u kierownika obozu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione lub zniszczone podczas pobytu w placówce.

III. Zakazy uczestnika obozu:
1. Zakaz samowolnego oddalania się z terenu obozu bez wiedzy kadry wychowawczej.
2. Zakaz posiadania i używania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów
tytoniowych.
3. Zakaz używania niecenzuralnych wyrażeń.
4. Zakaz przebywania w pokojach osób innych niż mieszkańcy danego pokoju podczas trwania ciszy nocnej oraz
w ciągu dnia, gdy mieszkańcy sobie tego nie życzą.
5. Zakaz wynoszenia naczyń i posiłków z jadalni.
6. Zakaz wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody właścicieli.
7. Zakaz wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP praz przepisami
przeciwpożarowymi.

IV.

Nagrody i kary

1. Za wzorowe zachowanie, pomoc i udział w organizacji życia obozu przewidywane są następujące nagrody:
•
pochwała wychowawcy, kierownika lub właścicieli
•
nagrody rzeczowe
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu obozu przewiduje się następujące kary:
•
nagana udzielona przez wychowawcę
•
brak jazdy lub treningu w dniu następnym
•
nagana udzielona przez kierownika z powiadomieniem prawnych opiekunów
•
dyscyplinarne usunięcie z obozu na koszt prawnych opiekunów
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