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REGULAMIN OBOZU/PÓŁKOLONII/WYJAZDU 

I. Uczestniku, jesteś zobowiązany do: 
1. Wykonywania poleceń kierownika, wychowawców oraz instruktorów  
obozu. 

2. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: np. 
regulamin kąpieli, p. poż.,  wycieczek itp. 

3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia, a w szczególności: 

- punktualnego przybywania na posiłki, 

- obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych, 

- dbania o porządek w salach i na terenie całego obiektu, 

- dbania o higienę osobistą, 

- przestrzegania ciszy nocnej. 

4. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, 
opalania się, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

5. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszelkie zauważone przez 
siebie usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu i życiu. 

6. Okazywania innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomocy i 
życzliwości. 

II. Uczestniku, zabrania Ci się: 
1. Niszczenia i dewastowania sprzętu będącego w dyspozycji obozu pod 
groźbą odpowiedzialności finansowej. 

2. Samowolnego oddalania się: od grupy, z terenu obozu, miejsca zajęć itp. 

3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających np. 
narkotyków. 
III. Uwaga - interpretacja sytuacji nie objętych powyższym regulaminem 
należy do kierownika, wychowawców oraz instruktorów obozu. 

Za niestosowanie się do w/w regulaminu i rażące jego naruszanie 
możesz zostać ukarany: 
- upomnieniem wychowawcy grupy, 

- upomnieniem kierownika obozu, 

- ustną naganą na forum wszystkich uczestników obozu, 

- pisemną naganą z powiadomieniem Rodziców i szkoły, 
− wydaleniem z obozu na koszt Rodziców, bez zwrotu jakichkolwiek 

kosztów pobytu i przejazdu oraz powiadomienie pisemne szkoły. 
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IV. Dodatkowe zasady panujące na CDCamp – w związku z zaostrzonymi 
wytycznymi sanitarnymi. 

1. Zabrania się uczestnikom obozu bezpośredniego kontaktowania się z 
kimkolwiek z poza obozu. 

2. Nakazuje się uczestnikom obozu dezynfekowania dłoni przed każdym 
wejściem na salę treningową, do toalety, na jadalnię. 

3. Nakazuje się uczestnikom obozu dezynfekowania klamek, włączników 
światła i innych często dotykanych przedmiotów przynajmniej raz dziennie. 

4. Nakazuje się uczestnikom obozu natychmiastowego zgłaszania dla kadry 
obozowej każdego złego samopoczucia u siebie lub u kolegów/koleżanek. 
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REGULAMIN KĄPIELI 

Ze względu na wysoki stopień zagrożenia zdrowia i życia podczas kąpieli 
bezwzględnie nakazujemy do zapoznania się i przestrzegania poniższego 
regulaminu. 

1. Kąpiel może odbywać się w miejscu uprzednio zbadanym przez ratownika i 
ściśle określonym. 

2. Kąpiel może odbywać się tylko w obecności wychowawcy (innych 
wyznaczonych osób) i zawsze pod kontrolą ratownika lub osoby posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje. 

3. Kąpiel może odbywać się w grupach zorganizowanych. 

4. Zabrania się wchodzenia do wody bez wiedzy i zgody opiekuna. 

5. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotów głowy a także 
innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym 
opiekuna. 

6. W przypadku sygnału alarmu lub zauważenia tonięcia należy wyjść z wody i 
powiadomić ratownika. 

7. Pomocy tonącemu w wodzie może udzielać tylko osoba wykwalifikowana, 
natomiast inni mogą udzielać pomocy tylko na brzegu. 

8. Zabrania się niszczenia sprzętu kąpieliska oraz zanieczyszczania wody i 
zaśmiecania terenu przybrzeżnego. 

9. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli, 
unikać lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody itp. 

10. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek skoków do wody. 
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OGÓLNE ZASADY OCHRONY PPOŻ. 

W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione 
wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub 
ewakuacji, a w szczególności: 

1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników 
mogących zainicjować zapłon występujących materiałów: 

- w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem wypadków określonych w 
odrębnych przepisach, 

- w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

- w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez 
właściciela lub użytkownika i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami, 

2. Zabrania się 

- wysypywania gorącego popiołu i żużla lub spalania śmieci i odpadków w 
miejscu umożliwiającym zapalenie się sąsiednich obiektów lub materiałów 
palnych, 

- użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych 
bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych 
zgodnie z warunkami określonymi przez producenta, 

- stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 
materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co 
najmniej 0,05 m od żarówki, 

- instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, 
jak: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu 
palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem, 

- składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej 
służących ewakuacji, 

- ustawiania na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów 
utrudniających ewakuację, 

- zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich 
natychmiastowe użycie, 
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3. Niedozwolone jest przechowywanie materiałów palnych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m od: 

- urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się 
do temperatury przekraczającej 100°C, 

- linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 
przewodów odprowadzających 

- instalacji odgromowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

4. Zabronione jest uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

- urządzeń przeciwpożarowych, takich jak stałe i półstałe urządzenia gaśnicze 
i zabezpieczające, urządzenia odciążające, instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe, hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpożarowe 
zbiorniki wodne, klapy przeciwpożarowe, urządzenia do usuwania dymów i 
gazów pożarowych, 

- urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi 
instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa 
pożarowego obiektu, 

- wyjść ewakuacyjnych, 

- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych 
zaworów gazu. 
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REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH 

1. Uczestnicy wędrówki muszą bezwzględnie podporządkować się rozkazom i 
zaleceniom prowadzącego marsz. 

2. Wszyscy idą zwartą grupą, np. dwójkami, czwórkami. Na przedzie grupy 
prowadzący, następnie najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo 
marszu. Kolumnę zamykają najlepsi uczestnicy lub jeśli to możliwe drugi 
opiekun. 

3. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a 
jeśli nie jest liczna, może iść w szyku luźnym lewym poboczem. 

4. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po szosie 
pojazdy mechaniczne. 

5. Nie wolno robić postojów na szosie, zatrzymywać się w miejscach, gdzie 
kierowcy mają utrudnioną widoczność. 

6. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia 
prowadzącego. 

7. Kolumna maszerująca w nocy musi być oznakowana: 

• na przedzie białym światłem skierowanym do przodu, 
• na końcu czerwonym światłem skierowanym do tyłu. 

8. Jeżeli kolumna przekracza 20 metrów maszerujący po lewej stronie są 
zobowiązani nieść latarnie białe rozmieszczone co 10 metrów widoczne  
z odległości 150 metrów. 

9. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego. 

10. Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na: 

• 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej (np. górska), 
• 15-20 uczestników przy innych formach. 

11. W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach. 

12. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

13. Nie wolno przewozić uczestników obozu środkami transportu nie 
przystosowanymi do tego celu. 

14. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom 
prowadzącego wyznaczonego przez kierownika obozu. 
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ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY/UDZIAŁU W OBOZIE/
WYDALENIA UCZESTNIKA Z OBOZU: 

Carmen Dance Center pobiera opłatę z tytułu rezygnacji lub wydalenia z 
imprezy turystycznej zgodnie z poniższą tabelą. 

Okres odstąpienia od umowy Opłata

do 40 dni przed datą 
podróży stała opłata manipulacyjna 350 PLN/os.

od 39 do 31 dni przed datą 
podróży

do 20% ceny Imprezy, od 30 do 21 dni 
przed datą wyjazdu – do 30% ceny 
Imprezy

od 20 do 14 dni przed datą 
podróży do 50% ceny Imprezy

od 13 do 8 dni przed datą 
podróży

do 70% ceny Imprezy, od 7 do 2 dni 
przed datą wyjazdu – do 80% ceny 
Imprezy,

na 1 dzień przed datą 
podróży i mniej oraz w dniu 
podróży

do 90% ceny Imprezy

wydalenie uczestnika obozu 
w trakcie jego trwania na 
skutek łamania regulaminów 
itp.

100 % ceny Imprezy
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