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Regulamin Obozu Białostockiego Klubu Karate Kyokushin ‘Kanku’ 

1. Każdy uczestnik obozu Akademia Sportu ma obowiązek przestrzegać niniejszy regulamin. 

2. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek: 

 uczestniczenia aktywnie we wszystkich zajęciach programowych obozu, zwolnienie z zajęć 
następuje za zgodą opiekuna grupy lub na wniosek lekarza, 

 przestrzegania regulaminu ośrodka, w którym zorganizowany jest pobyt, 

 przestrzegania regulaminu kąpieli, 

 przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, 

 przestrzegania harmonogramu dnia, 

 odnoszenia się z kulturą oraz szacunkiem do innych uczestników obozu, kadry, personelu 
zatrudnionego w ośrodku oraz innych osób, 

 wykonywania poleceń kadry obozu, 

 dbać o higienę osobistą oraz utrzymywać porządek w zajmowanych pomieszczeniach oraz 
otoczeniu, 

 dbania o sprzęt sportowo- rekreacyjny i wyposażenie ośrodka, w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie, 

 niezwłocznie informować kadrę o złym samopoczuciu bądź chorobie. 

3. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: 

 pełnego wykorzystania programu obozu, 

 zapewnienia mu opieki i zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na obozie oraz przejazdu 
autokarem, 

 zapewnienia mu opieki medycznej, 

 uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu oraz ośrodka, 

 wyrażania własnych poglądów, opinii i przekonań, 

 korzystania ze sprzętu sportowo- rekreacyjnego BKKK Kanku lub ośrodka za wiedzą, zgodą oraz pod 
opieką kadry obozu, 

 kontaktowania się telefonicznie z rodzicami/opiekunami codziennie w wyznaczonych porach  

 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, uczestnicy mają obowiązek przebywać w 
swoich pokojach. 

5. Na obozie obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających 
oraz palenia tytoniu. 

6. Na obozie obowiązuje zakaz picia napojów gazowanych oraz spożywania chipsów i czekolady. 

7. Telefony komórkowe uczestników obozu przechowywane są u opiekunów grupy, przekazywane są 
uczestnikom na czas kontaktowania się z rodzicami/opiekunami. Obowiązuje zakaz używania urządzeń 
elektronicznych typu: telefon komórkowy, laptop, tablet, notebook. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez 
Uczestnika podczas trwania obozu lub pozostawione przez niego w środkach transportu. 
 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze posiadane przez Uczestnika podczas trwania 
obozu, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one oddane opiekunowi do depozytu. 
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10. Uczestnikom obozu zabrania się używania niecenzuralnych słów, stosowania przemocy fizycznej bądź 
psychicznej wobec innych osób. 

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnego opuszczania budynku ośrodka, wychodzenie poza teren 
ośrodka oraz samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć, na wycieczkach i wędrówkach 
pieszych bez wiedzy i zgody kadry obozu. 

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz samowolnej kąpieli bez nadzoru. Kwestie kąpieli reguluje Regulamin 
Kąpieli. 

13. Uczestnikom obozu nie wolno przywłaszczać cudzych rzeczy. 

14. Uczestnikom obozu nie wolno posiadać oraz używać przyborów do rozniecania ognia, przedmiotów 
łatwopalnych, ostrych, materiałów pirotechnicznych. Zabrania się wykonywania czynności niezgodnych z 
zasadami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi. 

15. W stosunku do uczestników nie przestrzegających regulaminu zostaną zastosowane następujące 
konsekwencje: 

- upomnienie ustne przez kadrę obozu, 

- powiadomienie rodziców/opiekunów, 

- nie uczestniczenie w wybranych zajęciach, 

- usunięcie z obozu na koszt rodziców/opiekunów. 

16. Uczestnik za nieprzestrzeganie regulaminu zostaje usunięty z obozu po uprzednim powiadomieniu 
rodziców/ opiekunów. 

Rodzice/opiekunowie zobowiązują zabrać dziecko z obozu na własny koszt do 48 godzin od 
poinformowania o zaistniałym zajściu. W przypadku usunięcia uczestnika z obozu nie będzie przysługiwał 
zwrot za niewykorzystane świadczenia. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego warunki 

 

…………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna, data 


