
Regulamin Krajowego Obozu Wędrowniczego ZHA 2018 

1. Organizatorem Krajowego Obozu Wędrowniczego ZHA 2018 (zwanego dalej obozem) jest Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia 

Siódmego w RP, reprezentowany przez Komendanta Krajowego ZHA – dh Marka Micyka. 

2. Podczas trwania obozu osobą odpowiedzialną za sprawy prawne jest jego kierownik:  

dh phm. Mirosława Grześkowiak; osobą odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i porządkowe jest komendant obozu:  

dh st. pwd. Daniel Hubczyk. 

3. Wszyscy uczestnicy obozu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

4. Obóz odbędzie się w terminie 15.08 - 24.08.2018 r. w ośrodku Związku Młodzieży Chrześcijańskiej „YMCA Polska” w Kurnędzu: 

Kurnędz 1, 97-330 Sulejów, powiat piotrowski, województwo łódzkie. 

5. Warunki zakwalifikowania uczestnika na obóz: 

a. wypełnienie rejestracji on-line, 

b. poprawne wypełnienie karty uczestnika obozu oraz odesłanie jej na adres: Daniel Hubczyk, Budy-Zasłona  

ul. Źródlana 1, 96-320 Mszczonów do dnia 31.07.2018 lub przywieźć ze sobą na obóz (po 31.07.2018). 

c. terminową wpłatę za uczestnictwo w wysokości 690 zł (do 10 sierpnia) na konto Zarządu Kościoła:  

84 1750 0012 0000 0000 3024 9496 (w tytule przelewu: Obóz Rovers – imię i nazwisko uczestnika). 

d. podpisany niniejszy regulamin, należy odesłać wraz z kartą uczestnika na w/w adres lub zabrać na obóz, 

6. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmówienia zakwalifikowania uczestnika. 

7. Do praw i obowiązków uczestnika obozu należy: 

a. zdeponowanie u kierownika wypoczynku, w dniu przyjazdu, dokumentów, przedmiotów wartościowych, pieniędzy oraz 

telefonów komórkowych, 

b. posiadanie kompletnego ekwipunku obozowego podanego przez organizatorów obozu, 

c. uczestnictwo we wszystkich zajęciach, 

d. stosowanie się do porządku dnia i poleceń kadry, w szczególności do poszanowania ciszy nocnej na podobozie, 

e. przestrzeganie w czasie trwania wyjazdu Prawa Harcerskiego ZHA oraz regulaminów: przeciwpożarowego, kąpieli, służby 

wartowniczej ZHA, regulaminu mundurowego ZHA i innych.  

8. Uczestnikom obozu zabrania się: 

a. posiadania, spożywania wszelkich napojów alkoholowych i pobudzających oraz posiadania i palenia wyrobów tytoniowych 

oraz używania wszelkich środków odurzających, 

b. przechowywania na podobozie produktów żywnościowych krótkoterminowych, 

c. wprowadzania/ wpuszczania na podobóz osób postronnych bez uprzedniej zgody kadry obozu, 

d. samowolnego oddalania się z terenu podobozu, 

e. korzystania z telefonów komórkowych poza wyznaczonym czasem (cisza poobiednia), 

f. posiadanie cennego sprzętu elektronicznego (odtwarzacze muzyki, laptopy, tablety, itp). 

g. robienia zakupów poza czasem wyznaczonym przez kadrę obozu, 

9. W przypadku niewywiązania się uczestnika z wymagań punktu 8. kadra obozu ma prawo przejąć przedmiot w depozyt do 

końca trwania obozu. 

10. Pełnoletni uczestnik lub rodzice/ prawni opiekunowie uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody 

wyrządzone przez niego podczas pobytu na obozie na podstawie protokołu szkody sporządzonego w chwili i miejscu jej 

powstania. 

11. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

poszanowaniem go oraz utrzymania porządku na terenie ośrodka i innych miejsc pobytu. 

12. Wszelkie kwestie związane z pobytem oraz wyjazdem/ odbiorem uczestnika należy wcześniej uzgodnić z kierownikiem 

wypoczynku co najmniej 6 godzin przed planowanym zabraniem uczestnika.  

13. Podpisany regulamin przez uczestnika i rodzica/ prawnego opiekuna jest niezbędny do zakwalifikowania uczestnika na obóz. 

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

regulaminie. 
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