
REGULAMIN KAMPU
1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu (Wychowawcy, Instruktorzy, Pracownicy zaplecza,
Rodzice).
2. Przestrzeganie czystości na terenie Kampu.
3. Zakaz opuszczania Kampu bez wiedzy instruktora-wychowawcy.
4. Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach i stosowanie się do poleceń instruktora.
5. Zakaz posiadania włączonego telefonu komórkowego podczas zajęć i ciszy nocnej.
6. Korzystanie ze sprzętu jeździeckiego zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Należy oddać sprzęt w takim stanie, w jakim się go pobrało.
8. Punktualne stawianie się na zajęcia i posiłki.
9. Podczas nauki jazdy konnej obowiązkowe kaski i kamizelki.
10. Bez zezwolenia wychowawcy lub instruktora zabrania się wejścia do stajni i na ogrodzone pastwiska.
11. W czasie zajęć instruktor ustala na jakich koniach jeżdżą uczestnicy zajęć.
12. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płoszących konie.
13. Dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych uczestników.
14. Przebywanie w innym namiocie niż własny, tylko za zgodą jego mieszkańców.
15. Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej.

Zasady dostarczenia dziecka na Kamp i pobytu rodziców na kampie
Rodzice i opiekunowie przywożący dziecko na obóz powinni:
1. Zaparkować na wyznaczonym parkingu.
2. Zgłosić się na recepcję celem uzyskania informacji, komu należy przekazać dziecko pod opiekę.
3. Przekazać dziecko wychowawcy.
4. Opuścić ośrodek w czasie określonym przez organizatorów.
W przypadku pojawienia się nowych, nie ujętych w karcie informacji o dziecku, prosimy o ich zostawienie w
formie pisemnej tej informacji na recepcji w ośrodku.
ODWIEDZINY
Kierując się dobrem powierzonych nam pod opiekę dzieci zwracamy się do Państwa z prośbą o przestrzeganie
poniższych zasad odwiedzin na kampie. Prosimy o telefoniczne informowanie kierownika Kampu o planowanych
odwiedzinach. Informację prosimy przekazywać najpóźniej w dniu poprzedzającym odwiedziny.
Po przyjechaniu na Kamp prosimy o zaparkowanie samochodu na wyznaczonym parkingu i kontakt telefoniczny z
kierownikiem kampu.
Po zakończeniu wizyty należy zdać identyfikator kierownikowi Kampu i opuścić ośrodek.
W czasie trwania odwiedzin przejmują Państwo opiekę nad dzieckiem na uzgodniony z kierownikiem okres.
Na terenie kampu obowiązuje zakaz palenia tytoniu!

