ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH NR 1 W KRAKOWIE

REGULAMIN OBOZÓW, ZAWODÓW SPORTOWYCH I WYJAZDÓW
ZAGRANICZNYCH.
1. W czasie obozu i zawodów uczeń reprezentuje Szkołę, Szkolny Klub Sportowy oraz Polskę.
1) W czasie wyjazdu uczeń zobowiązany jest do poruszania się i przebywania w grupie.
2) Uczniowi nie wolno oddalać się od grupy, a w przypadku takiej konieczności powinien
kaŜdorazowo uzyskać zgodę kierownika grupy lub opiekuna na odłączenie się od
grupy.
3) NaleŜy zawsze punktualnie zgłaszać się na zbiórki w wyznaczonym miejscu.
4) Uczeń zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania poleceń i zasad ustalonych poprzez
kierownika grupy lub opiekuna.
5) Uczeń powinien aktywnie uczestniczyć w realizacji programu obozu i zawodów
sportowych.
6) W czasie obozu, zawodów oraz wyjazdów uczeń powinien prezentować koleŜeńską
postawę, wykazywać się Ŝyczliwością, otwartością, i odpowiedzialnością w stosunku
do opiekunów i kolegów.
7) NaleŜy zawsze zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury
i współŜycia między ludźmi.
8) NaleŜy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa własnego i kolegów unikać
i eliminować sytuacje trudne i niebezpieczne.
9) Uczeń zobowiązany jest do zachowania spokoju porządku i czystości w swoim
otoczeniu.
10) Uczeń odpowiada za mienie z którego korzysta (np. autobus, wyposaŜenie w pokoju).
W przypadku zniszczenia wyŜej wymienionego mienia, z winy ucznia zobowiązany
jest on zapłacić właścicielowi za wyrządzone szkody.
11) Zabronione jest kupowanie i spoŜywanie alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz
środków odurzających (narkotyki). W przypadku nie przestrzegania tego zakazu
uczniowi grozi kara dyscyplinarna.
12) Przy wyjazdach poza miejsce zamieszkania cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00
do 7:00 rano. W tym czasie uczeń zobowiązany jest do przebywania w miejscu
noclegu. O wszelkich zmianach w tym zakresie decyduje kierownik grupy.
13) Zabrania się uczniowi korzystania z rzeczy nie będących jego własnością bez zgody
właściciela.
14) Czas wolny, moŜe być udzielony uczniowi tylko za zgodą kierownika lub opiekuna,
który ustala warunki jego udzielenia (np. wyznacza godziny rozpoczęcia i zakończenia
czasu wolnego, oraz określa miejsce przebywania ucznia).

