
Regulamin obozu sportowego UKS MKS MDK Warszawa 

 

I. Regulamin dotyczy obozów letnich organizowanych przez UKS MKS MDK Warszawa, w ośrodku 

Zatoka Uklei, Gawrych Ruda. 

II. Klub UKS MKS MDK Warszawa zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę 

III. Wypoczynek jest ubezpieczony. 

IV. Na wypoczynek przyjmowane są wyłącznie dzieci całkowicie zdrowe, nie przebywające na 

kwarantannie z powodu podejrzenia zarażeniem koronawirusem, nie mające wcześniej kontaktu 

z osobami zarażonymi. 

V. W czasie pobytu dzieci na obozie odwiedziny osób z zewnątrz (rodziców, znajomych) są 

ograniczone tylko do sytuacji wyjątkowych (kryzysowych). Zabronione jest odwiedzanie dzieci. 

Jeżeli nastąpi taka potrzeba, Rodzice zostaną o tym poinformowani i poproszeni przez 

opiekunów. 

VI. Klub UKS MKS MDK Warszawa zapewnia możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, 

ratownikiem medycznym lub lekarzem, gdy wystąpią ku temu przesłanki. 

VII. Klub UKS MKS MDK Warszawa codziennie dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. 

VII. W przypadku sytuacji podejrzenia zakażeniem lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas 

pobytu na wypoczynku (np. podwyższonej temperatury ciała) dziecko zostanie odizolowane a 

rodzic niezwłocznie powiadomiony o stanie zdrowia dziecka. Należy dziecko odebrać w 

najszybszym możliwym czasie. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi. 

IX. Klub UKS MKS MDK Warszawa oraz wychowawcy wypoczynku nie podają żadnych leków, z 

wyjątkiem leków stałych przyjmowanych przez dzieci. Wszystkie środki medyczne podczas 

pobytu dziecka na obozie pozostają w depozycie u wychowawców. 

X. W przypadku odebrania dziecka przed końcem obozu opłata za pobyt nie podlega zwrotowi. 

XI. Uczestnik obozu zobowiązany jest do: 

1. Wykonywania poleceń kierownika i wychowawców obozu. 

2. Przestrzegania wewnętrznego regulaminu hotelu. 

3. Przestrzegania przepisów prawa miejscowego. 

4. Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących na obozie: regulaminu kąpieli, 

p.poż, regulaminu wycieczek itp. 

5. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia: punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, 



obowiązkowego udziału w imprezach i zajęciach obozowych, dbania o porządek w 

pokojach i na terenie całego obiektu, dbania o higienę osobistą, przestrzegania ciszy 

nocnej. 

6. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie kąpieli, opalania się, 

wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wyjść na dyskoteki itp. 

7. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie 

usterek i nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu. 

8. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu przez innych uczestników obozu. 

9. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy problemów zdrowotnych. 

10. Zgłoszenia kierownikowi obozu lub wychowawcy kradzieży lub innego przestępstwa 

popełnionego na szkodę uczestnika obozu lub obsługi obozu. 

11. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników obozu. 

12. Uczestnik jest obowiązany zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia 

społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych Uczestników Zajęć. 

13. Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń epidemicznych w związku z 

zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS COV-2 wywołującym chorobę COVID-19, 

dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju, zgodnie ze wskazaniami 

wychowawcy. 

XII. Uczestnikowi zabrania się: 

1. Niszczenia 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). 

4. Zawierania przypadkowych znajomości z osobami spoza uczestników i obsługi obozu. 

XII. Za nieprzestrzeganie regulamin uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi 

przewinienia: 

1. Upomnieniem wychowawcy. 

2. Upomnieniem kierownika obozu. 

3. Ustną naganą. 



4. Pisemną naganą z powiadomieniem rodziców. 

5. Wydaleniem z obozu, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

 

Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Organizatora zdjęć podczas obozu i rejestrowania ich kamerą 

video oraz na ich przetwarzanie, z przeznaczeniem do zasobów własnych Organizatora przez co 

rozumie się w szczególności dokumentację wewnętrzną, a także stronę internetową Uczniowskiego 

Klubu Sportowego MKS MDK Warszawa, oraz SP 321 Bemowo oraz materiały informacyjne i 

promocyjne Klubów. 


