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Załącznik nr 3  

Regulamin  

XI Obozu Integracyjno-Szkoleniowego Studentów Niepełnosprawnych w Sielpi  
21-31 sierpnia 2013 r. 

Uczestnik ma obowiązek: 

• uczestniczyć w całym Obozie, a w razie późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu bez podania 
uzasadnionego powodu zaakceptowanego przez organizatorów pokryć całkowite koszty osobodnia 
(zakwaterowania i wyżywienia) za dni, w których jest nieobecny; 

• przestrzegania regulaminu Ośrodka „ŁUCZNIK” (do wglądu w recepcji), w szczególności ciszy nocnej; 
• kulturalnego zachowania i respektowania zasad współżycia społecznego;  
• wybrania jednej ścieżki tematycznej zajęć grupowych z 3 możliwych do wyboru; 
• aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach obowiązkowych, które wybrał (7 zajęć x 4 godziny) 

i spotkaniach organizacyjnych, stawiając się na nie punktualnie; 
• stosować się do zaleceń organizatorów; 
• zgłaszania organizatorom oraz kadrze wszelkich nieprawidłowości, problemów zdrowotnych, zwłaszcza tych, 

które uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach. 

Uczestnik ma prawo do: 

• otrzymania koszulki obozowej; 
• uczestniczenia w nieobowiązkowych zajęciach sportowych, konsultacjach indywidualnych bądź innych 

zajęciach grupowych w swoim czasie wolnym; 
• uczestniczenia w konkursach i otrzymywania zasłużonych nagród;  
• usprawiedliwionej nieobecności podczas zajęć obowiązkowych z przyczyny złego stanu psychofizycznego 

uniemożliwiającego udział w zajęciach. Zwolnień udzielają:  
1. pielęgniarz – w przypadku niedyspozycji fizycznej  
2. psycholog – w przypadku niedyspozycji psychicznej.  
Z problemem należy zwrócić się do pielęgniarza lub psychologa osobiście bądź w sytuacji kiedy nie jest to 
możliwe - za pośrednictwem kolegi/koleżanki lub osoby z kadry przed rozpoczęciem zajęć!  
W przypadku zwolnienia z zajęć pielęgniarz/psycholog informuje pisemnie i ustnie o zaistniałej sytuacji 
prowadzącego zajęcia. Prowadzący odnotowuje to na liście obecności wraz z załączeniem pisemnego 
zwolnienia. 

 
 

Organizatorzy i kadra obozu nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, które powstały na 
skutek działań uczestników będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 
psychoaktywnych. 
 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty, które uczestnik zabierze ze 
sobą na obóz. 

 
 

Konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad będzie ograniczenie praw uczestnika 
obozu lub wykluczenie z dalszego udziału w obozie (odpowiednio według decyzji 

organizatorów) wraz poniesieniem przez uczestnika wszelkich konsekwencji finansowych. 
 

 
Zapisy trwają do 30 czerwca 2013 r. Decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

 
 

…………………………………… 
Data, czytelny podpis 


