
Regulamin Obozu Rodzinno-Zuchowego ZHA 2019 
 

 

1. Organizatorem Obozu jest Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej 
Polskiej z siedzibą przy ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa. Osobą odpowiedzialną za sprawy 
prawne jest komendant krajowy ZHA: Olga Kulinicz. Za pozostałe sprawy odpowiedzialni 
są: 

• Rejestracja i Komendant w trakcie Obozu: Paulina Rawińska  
• Logistyka i Oboźny w trakcie Obozu: Sławomir Gorączkowski  

  

2. Obóz odbywa się w terminie 07.07 - 12.07.2019 r.  

2.1. Obóz odbywa się w Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowym “Polubie” Zatonie 1, 
78-520 Złocieniec na wskazanym przez Organizatora, ogrodzonym placu. 

 

3. Warunki zakwalifikowania Uczestnika na Obóz:  

3.1. wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line,  

3.2. wydrukowanie, wypełnienie i przywiezienie ze sobą następujących dokumentów:  
- zgody na przetwarzanie danych osobowych  
- zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w tym dla celów ubezpieczenia 
uczestników,  
- Regulaminu,  

3.3. terminową wpłatę za uczestnictwo w obozie do 25 czerwca 2019 według 
następujących stawek: 
1 osoba -  350 zł 
2 osoby -  700 zł 
3 osoby -  850 zł 
4 osoby -  1000 zł 
5 osób -    1150 zł 

 
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy: Chrześcijańska Służba Charytatywna   
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa; numer: 40 1240 1994 1111 0010 3161 9728 (w tytule 
przelewu: Obóz  – numer rejestracji). 

 

3.4. W razie rezygnacji uczestnik może ubiegać się o zwrot opłaty za Obóz do 25 
czerwca 2019 r.  Po 25 czerwca 2019 r. nie dokonuje się zwrotów. 

3.5. Rejestracja jest kompletna po uiszczeniu opłaty. 

3.6. Uczestnik niepełnoletni może przyjechać na Obóz tylko z rodzicem lub opiekunem.  

3.7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmówienia udziału w Obozie 
osobom, które na poprzednich wydarzeniach odznaczały się karygodnym 
zachowaniem lub osobom, które zgłoszą się po przekroczeniu planowanej liczby 
uczestników. 
 

 

4. Do praw i obowiązków niepełnoletniego Uczestnika Obozu należy:  

4.1. posiadanie kompletnego ekwipunku, ogłoszonego przez organizatorów Obozu  
(w tym dla osób po przyrzeczeniu pełnego umundurowania zuchowego),  

4.2. stosowanie się do porządku dnia i poleceń kadry oraz wychowawców,  

4.3. przestrzeganie, w czasie trwania Obozu, Prawa Harcerskiego/Zuchowego oraz 
regulaminów: przeciwpożarowego, kąpieli, mundurowego i innych obowiązujących 
w czasie wyjazdu. 

 
 

5. Do praw i obowiązków pełnoletniego Uczestnika Obozu należy:  

5.1. posiadanie kompletnego ekwipunku, ogłoszonego przez organizatorów Obozu 

5.2. stosowanie się do porządku dnia i poleceń kadry, aktywnego uczestniczenia  
w programie,  



5.3. przestrzeganie w czasie trwania Obozu Prawa Harcerskiego oraz regulaminów: 
przeciwpożarowego, kąpieli, regulaminu mundurowego i innych obowiązujących  
w czasie wyjazdu.  
 

 

6. Uczestnikom Obozu zabrania się:  

6.1. posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, energetycznych, 
odurzających oraz wyrobów tytoniowych, 

6.2. przechowywania w miejscu zakwaterowania krótkoterminowych produktów 
żywnościowych,  

6.3. wprowadzania na teren zakwaterowania osób postronnych bez uprzedniej zgody 
organizatorów,  

6.4. samowolnego oddalania się z terenu Obozu, wyjazdów w trakcie obozu. 

6.5. robienia zakupów poza wyznaczonym przez organizatorów czasem. 
 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie uczestników. 
 

8. Wszyscy uczestnicy Obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
 

9. Odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu, 
ponosi Uczestnik pełnoletni lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego jego rodzice  
lub opiekunowie, na podstawie protokołu szkody sporządzonego w chwili i miejscu  
jej powstania. 
  
Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu 
rekreacyjno–sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu  
i utrzymania porządku na terenie Obozu i miejsc przez nich użytkowanych.  

 
10. Niniejszy regulamin stanowi dokument niezbędny do zakwalifikowania Uczestnika  

na Obóz.  
 

11. Organizator ma prawo rozpatrywać indywidualnie wszelkie kwestie, które nie zostały ujęte 
w niniejszym regulaminie.  
 

12. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora w dniu 06.05.2019 r. 
 

Podpis organizatora Podpis Uczestnika pełnoletniego  
lub w przypadku Uczestnika 
niepełnoletniego - pełnoprawnego 
opiekuna 

 
 
 

…………………………….     ……………………………. 
 
 

Data podpisania 


