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ZASADY UCZESTNICTWA PODCZAS PROGRAMOWEGO OBOZU
ZIMOWEGO
WYŻSZEJ SZKOŁY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
W BIAŁYMSTOKU

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Uczestnik obozu zimowego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego regulaminu.
Warunkiem zaliczenia obozu jest nienaganna postawa studenta i uczestnictwo we
wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych oraz uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich przedmiotów wynikających z programu nauczania obozu zimowego.
Podczas trwania obozu obowiązuje bezwzględne i świadome podporządkowanie się
wszystkim zarządzeniom Kierownika obozu oraz Instruktorów.
Zajęcia na wszystkich przedmiotach wynikających z programu nauczania obozu
zimowego są obowiązkowe i walidowane w dokumentacji osiągnięć studenta.
Studentów obowiązuje punktualność na zajęciach praktycznych i teoretycznych oraz przy
stawianiu się na posiłki.
Podczas zajęć programowych studentom nie wolno odłączać się samowolnie od grupy.
Jazda na nartach w czasie wolnym od zajęć, może odbywać się w miejscu do tego
wyznaczonym i pod opieką instruktora.
Na zajęciach praktycznych realizowanych w terenie uczestnik musi posiadać odpowiedni
ubiór i sprzęt sportowy.
Uczestnicy obozu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu obiektu i
są odpowiedzialni za bieżące utrzymanie higieny i czystości w pokojach;
Od godz. 23.00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna (zakaz chodzenia po obiekcie oraz
hałasowania w pokojach).
Wyjście lub wyjazd poza obręb obozowego punktu noclegowego może nastąpić za zgodą
Kierownika obozu.
Na terenie obozu i poza obrębem żaden z uczestników nie może być w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków oraz środków odurzających.
Stwierdzenie tego faktu powoduje wydalenie Studenta z obozu, co skutkuje brakiem
zaliczenia przedmiotu Obóz Zimowy.
Zobowiązuje się uczestników obozu do niezwłocznego pokrycia szkód za zniszczenia
materialnie powstałe z ich winy w trakcie trwania obozu.
Zwolnienie z zajęć może nastąpić wyłącznie na wniosek lekarza, lub za zgodą Rektora.
Złamanie punktu regulaminu będzie karane ostrzeżeniem lub dekretowanym
upomnieniem, a w przypadku niestosowania się do upomnienia wydaleniem z obozu.
Każdy uczestnik obozu winien okazywać koleżeńskość i nieść pomoc innym w razie
potrzeby.

Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik obozu i jest on bezpośrednim wykonawcą
postanowień niniejszego regulaminu.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu od chwili jego podpisania do
zakończenia obozu.
Stwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się do jego
bezwzględnego przestrzegania. / podpisy uczestników na załączonej liście/

