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REGULAMIN OBOZU LETNIEGO 5. GROMADY RADOMSKIEJ FSE-

ŻĄDŁOWICE 2017 

I. Organizator. 

1. Organizatorem obozu jest: 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 

Federacja Skautingu Europejskiego 

1. Hufiec Radomski 

2. Przedstawicielem organizatora jest: 

Akela 5. Gromady Radomskiej szczepu św. Wojciecha 

Piotr Wąsik HO (zwany dalej: Akela) 

 

II. Program i organizacja obozu. 

1. Wszystkie zajęcia organizowane w trakcie obozu są zgodne z pedagogiką Federacji 

Skautingu Europejskiego. 

2. Uczestnicy obozu (wilczki z 5. Gromady Radomskiej szczepu św. Wojciecha) przez 

cały czas trwania obozu są pod opieką pełnoletnich wychowawców. 

3. Uczestnicy obozu śpią w namiotach na łóżkach polowych (rozkładanych lub 

wykonanych z żerdzi i sznurka). 

4. Śniadania oraz kolacje uczestnicy obozu przygotowują samodzielnie pod opieką 

wychowawcy. Obiady są dostarczane przez firmę cateringową. 

5. Część zajęć odbywać się będzie poza miejscem obozu. 

6. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się odwiedzin rodziców poza ustalonym 

terminem, uzgodnionym z  Akelą. 

7. Przyjazd na miejsce obozu zapewnia organizator obozu. 

 

III. Prawa i obowiązki uczestników obozu (dalej: wilczków) 

1. Wilczek jest zobowiązany przestrzegać Prawa Wilczka i Prawa Gromady oraz słuchać 

poleceń wychowawców. 

2. Wilczek może korzystać z całego wyposażenia należącego do Gromady oraz 

przedmiotów znajdujących się w miejscu obozu, za zgodą wychowawców. 

3. Wilczki nie mogą samodzielnie opuszczać miejsca zajęć. 

4. Wilczki nie mogą posiadać w trakcie obozu  sprzętu elektrycznego i wartościowych 

przedmiotów (telefony komórkowe, odtwarzacze mp3, znaczące kwoty pieniędzy 

itp.) oraz słodyczy. 

5. Akela i inni wychowawcy mają prawo odebrać wilczkowi przedmioty wymienione w 

pkt. 4 oraz przedmioty stwarzające zagrożenie dla  bezpieczeństwa uczestników 

obozu do czasu zakończenia obozu. 

6. Za wszystkie wartościowe przedmioty, które wilczek posiada w czasie obozu i 

transportu na obóz, organizator nie ponosi  odpowiedzialności. 

7. Kontakt rodziców z wilczkami jest możliwy wyłącznie o określonych porach dnia, 

wyznaczonych przez Akelę. W przypadku nagłych zdarzeń rodzice mogą dzwonić pod 

numery telefonu podane w dniu wyjazdu lub do Akeli. 
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IV. Sankcje 

1. Za nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, Akela może w stosunku 

do wilczka stosować sankcje od upomnienia do wydalenia z obozu. 

2. W przypadku wydalenia z obozu, za odebranie uczestnika odpowiedzialni są rodzice, 

w przeciwnym wypadku koszt transportu uczestnika wraz z opiekunem ponoszą 

rodzice. Opłaty za uczestnictwo wilczka w obozie nie podlega zwrotowi. 

Wszystkie kwestie sporne oraz nieporuszone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Akela. 

 

…………………………………………………… 
Podpis Akeli   

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z niniejszym regulaminem i zgadzam się na udział 

mojego dziecka w obozie letnim 5. Gromady Radomskiej FSE – Żądłowice 2017 na wyżej określonych 

warunkach. 

Imię i nazwisko uczestnika obozu Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


