
Regulamin obozu tanecznego 
Dance Camp Tęgoborze 

 
I Uczestnik obozu ma prawo:   
a. do udziału we wszystkich zajęciach programowych.  
b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy.   
c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.  
  
II Uczestnik obozu zobowiązany jest:   
a. przestrzegać regulaminu obozu i ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców.   
b. zabrać ze sobą dokument tożsamości (legitymacja szkoła, dowód osobisty itp.)   
c. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez 
instruktora, wychowawcę lub lekarza.   
d. punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.   
e. punktualnie stawiać się na wszystkich posiłkach i zbiórkach.   
f. nie opuszczać terenu ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawców.   
g. dbać o czystości, porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu   
h. mieć szacunek do kolegów, wychowawców i innych osób.   
i. przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dotyczycących kąpieli i ruchu drogowego   
j. informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.   
k. uczestnik (lub jego rodzice/prawny opiekun) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody 
wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.   
l. przestrzegania “ciszy nocnej” ustalonej przez organizatora (rozpoczęcie ciszy nocnej jest 
jednoznaczne z obowiązkiem przebywania w swoim pokoju).  
  
III Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż skradziony lub zniszczony z braku staranności 
uczestnika.  
IV Na obozie ze względu na specyfikę, rzeczy cenne, wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do 
depozytu wychowawcom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy 
nie oddanych do depozytu.  
V Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu. Zakupu, posiadania  
i palenia tytoniu. Zakupu, posiadania i zażywania narkotyków. 
 VI Na obozie obowiązuje zakaz odwiedzin osób spoza obozu bez zgody i wiedzy kierownika obozu  
i wychowawcy. (nie dotyczy rodziców/opiekunów)  
VII  W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy 
uczestników, a po wcześniejszym powiadomieniu rodziców (opiekunów) wydalony z obozu na koszt 
własny lub rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna 
odebrać go w ciągu 48 godzin.   
VIII Wszystkie odstępstwa od powyższych obowiązków wymagają akceptacji i zgody kierownika obozu.  
IX Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na obóz.   
X Równocześnie uczestnik obozu podpisując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 
wizerunku lub wizerunku swojego dziecka zgodnie z art. 81. ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006r. Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas obozu tanecznego mogą 
zostać wykorzystane do celów promocyjnych oraz na stronie internetowej akademii.  
  
Ja niżej podpisany Akceptuję regulamin obozu i zobowiązuje się go przestrzegać  
  
 …………………………………..  
Imię i nazwisko uczestnika    
 ………………………………….. 
Podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna nieletniego uczestnika 


