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1. Uczestnik obozu jest:
-  uśmiechnięty, wesoły,  nigdy nie narzeka (także po 3 godzinach jazdy),
-  koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym,
-  dba o dobre imię obozu.

2. Uczestnik obozu szanuje ludzi starszych i wychowawców.
3. Uczestnik obozu ma prawo do:

-  podwyższania swoich umiejętności jeździeckich na zajęciach,
-  wypoczynku w wolnym czasie,
-  brania udziału we wszystkich zajęciach,
-  korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się na terenie 
obozu, wyłącznie za zgodą wychowawcy lub instruktora,
-  zgłaszania uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą uwzględniane w miarę 
możliwości,
-  pomocy medycznej, o ile zachodzi taka konieczność,
-  rezygnacji z jazdy konnej bez prawa do odjeżdżenia tej jazdy (zamiar rezygnacji należy 
zgłosić kadrze do godz. 22.00 dnia poprzedniego),
-  bezpośredniego zgłaszania się do kierownika obozu w sprawach osobistych.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek:
-  przestrzegania harmonogramu dnia i regulaminu obozu,
-  brania udziału w zajęciach,  wyznaczonych dyżurach i życiu obozu ( o ewentualnych 
przeszkodach należy powiadomić kadrę obozu),
-  wykonywać polecenia kadry pedagogicznej obozu ( kierownika, wychowawców, 
instruktorów jazdy konnej),
-  bezwzględnego podporządkowania się przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć 
jeździeckich, kąpieli, gier, wycieczek pieszych i rowerowych,
-  dbania o dobro koni,
-  zachowania porządku w pokojach, na terenie ośrodka i w okolicy stajni,
-  dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych uczestnikom obozu,
-  zwracania się do innych w sposób kulturalny i uprzejmy.

5. Uczestnikom obozu zabrania się:
-  samowolnego oddalania się z terenu obozu bez wiedzy wychowawcy,
-  posiadania i palenia papierosów,
-  posiadania i picia napojów alkoholowych,
-  posiadania i używania innych niedozwolonych używek,
-  rozniecania ognia w budynkach lub na terenie obozu,
-  posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych, materiałów pirotechnicznych i innych 
zagrażających bezpieczeństwu uczestników obozu,
-  samowolnej kąpieli bez nadzoru opiekuna,
-  podchodzenia do koni bez nadzoru instruktora lub wychowawcy,
-  wykonywania innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami 
przeciwpożarowymi,
-  używania wulgarnego słownictwa.
- używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z dostępem do 
internetu w godzinach ciszy nocnej, zajęć jeździeckich oraz innych zajęć grupowych 
( telefony  i sprzęt elektroniczny w w/w godzinach są zdeponowane u wychowawców).

6. Uczestnicy obozu są ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.



7. Za wszelkie szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiedzialność finansową 
ponoszą rodzice.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe 
(telefony komórkowe, odtwarzacze mp4, aparaty fotograficzne, biżuterię itp.) skradzione 
uczestnikowi lub zagubione przez uczestnika obozu.

9. Nagrody za zachowanie i działalność na terenie obozu:
-  wyróżnienie przez wychowawcę grupy,
-  wyróżnienie przez kierownika obozu,
-  wyróżnienie dyplomem,
-  nagroda rzeczowa.

10.  Kary za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów:
-  upomnienie i nagana przez wychowawcę,
-  upomnienie i nagana kierownika obozu z powiadomieniem rodziców,
-  wydalenie z obozu oraz powiadomienie szkoły o zachowaniu uczestnika obozu.

Zasady obowiązujące w okresie pandemii COVID-19:

• uczestnicy obozu stosują zasady wzmożonej higieny:
- często myją ręce przy użyciu mydła i wody – po powrocie z zajęć jeździeckich, po 
skorzystaniu z toalety, przed posiłkami 
- dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji każdorazowo przed wejściem do budynku 
noclegowego oraz pomieszczeń wspólnych – stołówki, świetlicy

• każdy obozowicz stosuje dystans społeczny wobec uczestników z innej grupy (co najmniej 2
metry)

• uczestnik obozu bierze udział w zajęciach wyłącznie swojej grupy

• na polecenie wychowawcy obozowicz zakłada maseczkę ochronną

• natychmiast zgłasza złe samopoczucie  (podwyższona temperatura, kaszel, duszności) 
wychowawcy grupy
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