
 
Ośrodek Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach                 

   
Regulamin Uczestnika Akcji Letniej  

                       
RODZICÓW prosimy o zapoznanie dziecka z poniższym regulaminem  

i potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem w karcie zdrowia. 
 

I. Uczestnik obozu w Pieczarkach ma prawo do: 
1. udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie; 
2. szacunku, tolerancji i życzliwości; 
3. samorealizacji, prywatności i tajemnicy korespondencji; 
4. aktywnego spędzania czasu wolnego, kulturalnej rozrywki i zabawy; 
5. omawiania na forum obozu zaistniałych problemów z możliwością odwołania się do kierownika 

wypoczynku; 
6. korzystania pod opieką wychowawcy ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących 

się w Ośrodku; 
7. opieki medycznej. 

  
II. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek: 

1. podporządkowania się poleceniom wychowawców, instruktorów zajęć specjalistycznych i 
ratowników; 

2. podpisania i przestrzegania wszystkich obowiązujących uczestnika regulaminów; 
3. udziału we wszystkich zajęciach programowych proponowanych dla danej grupy wiekowej; 
4. szanowania sprzętu obozowego i osobistego (w przypadku świadomego zniszczenia sprzętu przez 

dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka); 
5. pilnowania własnego sprzętu elektronicznego (telefon, tablet itp.); Organizator nie odpowiada za 

ww. sprzęt (zabierany na własną odpowiedzialność);  
6. utrzymania czystości i porządku na terenie miejsca zakwaterowania oraz w obiektach 

ogólnodostępnych; 
7. kulturalnego zachowania się w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka;  
8. pomagania słabszym od siebie; 
9. przestrzegania norm sanitarnych w związku z zagrożeniem zakażenia chorobami zakaźnymi; 
10. przestrzegania godzin ciszy nocnej. 

 

III. Uczestnikom obozu zabrania się szczególnie: 
1. posiadania i palenia tytoniu oraz e-papierosów; 
2. posiadania i picia napojów alkoholowych i energetycznych; 
3. posiadania i zażywania środków odurzających; 
4. posiadania suplementów diety i leków do samodzielnego dawkowania; 
5. rozniecania ognia; 
6. posiadania przedmiotów ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających 

bezpieczeństwu uczestników; 
7. samowolnego oddalania się od grupy i z terenu Ośrodka; 
8. samowolnej kąpieli w akwenie; 
9. agresywnych zachowań wobec innych. 

 
IV. Telefony uczestników będą zdeponowane u wychowawców, czas na korzystanie z telefonu 

będzie w wyznaczonych porach. 
 
V. Na wniosek wychowawcy kierownik turnusu ma prawo usunąć uczestnika z obozu 

skreślając go z listy w przypadku nie stosowania się do Regulaminu Uczestnika Akcji 
Letniej. 

 
                                                                                                                   DYREKTOR 

                                   Pałacu Młodzieży w Warszawie 

 

                                                                                                                                           dr Bartłomiej  Krynicki  

Warszawa, styczeń 2023 r. 


