
 
 

 

REGULAMIN OBOZU ARTYSTYCZNEGO 

Projekt „CZŁOWIEK – MASZYNA” 

realizowanego w ramach programu Lato w teatrze +  

realizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego  

finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

15.07 – 28.07.2019r. Stepnica, Szczecin 

 

Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w dwutygodniowych warsztatach artystycznych organizowanych w 

formie obozu artystycznego podczas projektu „CZŁOWIEK - MASZYNA”. 

Organizatorem obozu jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, a współorganizatorem Ośrodek Teatralny Kana ze 

Szczecina.  

Koordynator projektu/ kierownik obozu - Michał Krzywaźnia (kom. 505 933 359); 

Młodszy koordynator – Katarzyna Piewiszkis (kom 517294471) 

Zadaniem obozu artystycznego jest stworzenie jak najlepszych warunków odpoczynku, aktywnego uczestniczenia w 

życiu grupy oraz zorganizowania w sposób przyjemny i pożyteczny czasu wolnego uczestnikom wypoczynku. Aby 

zadania te zostały spełnione, każdy z uczestników powinien znać swoje prawa i obowiązki, powinien troszczyć się, aby 

na obozie panowała radosna, serdeczna i przyjemna atmosfera. 

 

1. Uczestnicy obozu artystycznego przebywają pod opieką Organizatorów od 15 lipca od godz. 10:00 do 28 lipca do 

godziny 15:00.  

2. Organizator zobowiązany jest do zapoznania uczestników/wolontariuszów z obowiązującymi regulaminami: 

Regulamin korzystania z pomieszczeń i pracowni, Regulaminem poruszania się po drogach,  Regulaminem Ppoż., 

Regulaminem korzystania z kąpieli i plażowania, Regulaminem sali  gimnastycznej. 

3. Każdy uczestnik/wolontariusz obozu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

4. Na obozie obowiązuje harmonogram Dnia, zawarty w Programie Pracy. 

5. Każdy uczestnik ma prawo: 

a. brać udział we wszystkich zajęciach programowych, w szczególności w warsztatach artystycznych: teatralno - 

ruchowych, muzycznych, kostiumowo – scenograficznych, promocyjno – multimedialnych; 

b. wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do opiekunów; 

c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

6. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek: 

a. brać udział we wszystkich zajęciach programowych, o ile nie zostali zwolnieni z tych zajęć przez opiekuna lub 

opiekuna medycznego, 



 
 

 

b.  punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 

c.  dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu warsztatów oraz informowanie o wszelkich 

usterkach wychowawców lub instruktorów, 

d. przestrzegać ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:45; 

e. mieć szacunek do kolegów, opiekunów, instruktorów i wychowawców, 

f. przestrzegać harmonogramu dnia, 

g. przestrzegać poleceń instruktorów, wychowawców i kierownika obozu, 

h. brać udział w obu prezentacjach widowiska plenerowego,  

i. pokryć wszystkie straty materialne, jeżeli byłyby przez niego spowodowane, 

j. przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia 

innych natychmiast poinformować o tym opiekuna, 

k. podczas trwania zajęć uczestnik przebywa zawsze z grupą i opiekunem, i ma zakaz przebywania samemu w pokoju 

podczas zajęć. 

l. Pomagać w organizacji zajęć 

7. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się biegania po korytarzach, skakania, ślizgania, popychania, biegania po 

schodach, zjeżdżania po poręczy,  szarpania i uderzania w drzwi. 

8. Mokre rzeczy (ręczniki, kostiumy kąpielowe, ubrania) muszą być wywieszone w miejscach wyznaczonych do suszenia 

lub w łazienkach na suszarce. 

9. Przed wyjściem na zajęcia  pokoje muszą być zamknięte na klucz. Klucze muszą zostać zdane wychowawcy. Klucze 

nie mogą być zabierane na zajęcia, by uniknąć ich zaginięcia. 

10. Uczestnik może przechowywać swoje kieszonkowe i inne cenne przedmioty w biurze organizacyjnym, ale także u 

wychowawcy lub kierownika obozu. 

11. Uczestnik powinien powiadomić opiekuna medycznego i wychowawcę o  przyjmowanych lekach. 

12. W trakcie zajęć programowych uczestnikom nie wolno używać telefonów komórkowych. W przypadku gdy telefon 

zaginie, zostanie uszkodzony organizator/opiekun nie ponosi za to odpowiedzialności. 

13. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno zamykać się na noc w pokojach. 

14. Kategorycznie  zabrania się uczestnikom wychodzenia przez okna. 

15. Nie wolno przywłaszczać sobie rzeczy ani dóbr materialnych innych uczestników obozu. 

16. Uczestnikom nie wolno urządzać spacerów nocnych oraz spać w nie swoich pokojach. W przeciwnym wypadku będą 

powiadamiani rodzice/opiekunowie prawni. 

17. Niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków psychoaktywnych przez uczestników warsztatów. 

O złamaniu tego punktu Regulaminu zostanie niezwłocznie powiadomiony opiekun prawny, a w ostateczności Policja. 

Tym samym uczestnik zostaje wykluczony z udziału w obozie artystycznym.  



 
 

 

18. Nieprzestrzeganie regulaminu (samowolne oddalenie się z warsztatów i organizowanych zajęć, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń, nieprzestrzeganie zasad Regulaminu obozu oraz Kontraktu) spowoduje następujące 

konsekwencje wychowawcze: 

a. upomnienie przez opiekuna/kierownika. 

b. zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych. 

c. nagana Koordynatora projektu/kierownika obozu. 

d. powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu. 

e. wydalenie z projektu. 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 

Zapoznałem się z regulaminem kolonii   i zobowiązuję moje dziecko do jego przestrzegania. 

 

……………………………                     …………………………                       ……………………………….. 

    Imię i nazwisko dziecka                            Podpis rodzica                                          Podpis Uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 


