
Imię i Nazwisko uczestnika : .................................................................... 
 

REGULAMIN UCZESTNIKA ZIMOWISKA TRENINGOWO-REKREACYJNEGO  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ PRACOWNIĘ TAŃCA Z PAŁACU MŁODZIEŻY  

Zakopane 29.01-6.02.2022 r. 
 

W trosce o dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników zimowiska 

oraz mając na  uwadze stworzenie wszystkim równych szans do wypoczynku 

i rozwijania zainteresowań wprowadza się niniejszy regulamin i zobowiązuje 

każdego uczestnika do jego przestrzegania.  
 

I.  Każdy uczestnik  obozu ma prawo do:  

1.  Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych 

dla uczestników obozu.  

2.  Szacunku, tolerancji i  życzliwości.  

3.  Wyrażania własnego zdania i zgłaszania swoich propozycji  

do programu i  organizacji  zajęć.  

4.  Wypoczynku w przeznaczonym nań czasie. 

5.  Opieki oraz ochrony zdrowia.  

6.  Zwracania się z problemami do wychowawców lub k ierownika.  

7.  Spędzania czasu w atmosferze bezpieczeństwa.  

8.  Wykorzystania różnorodnych zajęć dla własnego rozwoju, satysfakcji 

i  dobrego samopoczucia.  

9.  Pogłębiania swojej  wiedzy  i  umiejętności.   

 

II.  Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:  

1.  Przestrzegania poniższego regulaminu.  

2.  Podporządkowania się i wykonywania poleceń kadry instruktorskiej  

i  wychowawczej obozu.  

3.  Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania punktualnego 

i  aktywnego udz iału we wszystkich zajęciach.  

4.  Przestrzegania ciszy nocnej.  

5.  Bezwzględnego przestrzegania,  po uprzednim zapoznaniu się z  nimi,  

przepisów przeciwpożarowych i  innych wewnętrznych regulaminów 

obowiązujących w  miejscu zakwaterowania,  podczas przejazdu 

oraz zasad poruszania się po  drogach.  

6.  Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, 

przepisów obowiązujących w górach, w lasach i  na terenie parków 

krajobrazowych i  narodowych.  

7.  Utrzymania w czystości i  porządku miejsca zakwaterowania.  

8.  Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i  higieny.  

9.  Kulturalnego zachowania się w każdym miejscu, odnoszenia się 

z szacunkiem do kolegów, trenerów, wychowawców, innych 

mieszkańców ośrodka i  samego siebie.  

10.Pomagania słabszym od siebie.  

11.Szanowania i  zabezpieczania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

sprzętu pracownianego, osobistego oraz znajdującego się w miejscu 

zakwaterowania.  

12.Niezwłocznego zawiadomienia kadry obozu o wszelkich sytuacjach 

i  wydarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo 

lub zdrowie własne lub  innych.  

 

III.  W szczególności zabrania się uczestnikom w czasie pobytu i  przejazdów:  

1.  Posiadania,  nabywania i  palenia tytoniu  oraz używania papierosów 

elektronicznych; posiadania, nabywania i  spożywania napojów 



alkoholowych; posiadania, nabywania i  stosowania środków 

psychoaktywnych i  wszelkiego rodzaju używek.  

2.  Oddalania się od grupy w czasie wycieczek oraz zajęć i  od miejsca 

zakwaterowania bez uzyskania wyraźnej zgody  wychowawcy 

lub kierownika obozu.  

3.  Noszenia przy sobie przedmiotów ostrych lub mogących zagrozić 

bezpieczeństwu własnemu i innych osób oraz przyborów służących 

do rozniecania ognia.  

4.  Wypożyczania bez zgody opiekuna sprzętu narciarskiego i ulicznego 

takiego jak: deski snowboardowe, skutery śnieżne, rowery, motorynki,  

itp.  

5.  Nieprzyzwoitego zachowania się i używania wulgaryzmów.  

6.  Agresywnych zachowań .  

7.  Przebywania w nie swoich pokojach po zajęciach wieczornych  

i  w czasie ciszy nocnej  (wyjątek stanowią pokoje kadry  

 –  w uzasadnionych sytuacjach) .  

 

IV.  Konsekwencjami nieprzestrzegania regulaminu będą:  

1.  Upomnienie przez wychowawcę lub k ierownika obozu.  

2.  Nagana z ostrzeżeniem.  

3.  Powiadomienie rodziców / opiekunów o zachowaniu uczestnika.  

4.  Usunięcie z obozu (uczestnik karnie usun ięty z obozu traci prawo 

do zwrotu wniesionych opłat a powrót do domu następuje na koszt 

rodziców /  opiekunów).  

 

V.  Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika obozu odpowiedzialność 

finansową ponoszą  jego rodzice (opiekunowie).  

 

VI.  Z zimowiska uczestnicy odbierani są tylko przez rodziców / prawnych 

opiekunów. Wszelkie odstępstwa od tej  reguły możliwe są tylko 

na podstawie pisemnego upoważnienia innej dorosłej osoby 

przez rodziców /  prawnych opiekunów, złożonego osobiście kadrze 

zimowiska lub w sekretariacie Pa łacu Młodzieży.  
 

    D y r e k t o r  
                    Pałacu Młodzieży w Warszawie 

                 dr Bartłomiej Krynicki 
 

Warszawa, dnia 21.12.2021 r.                                                                                                
 

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i oświadczam, że będę go przestrzegać.  

 

   ............................................  

  podpis uczestnika 
 

 

Zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu i oświadczam, że moje 

dziecko będzie go przestrzegać.  

 

............... ..........................    ............................................  

 podpis rodzica / opiekuna     podpis rodzica / opiekuna 


