REGULAMIN UCZESTNIKÓW TURNUSU EDUKACYJNEGO
Turnus Uśmiechu w Wiśle to czas dla zdrowia i wypoczynku.
Fundacja ING Dzieciom dba o równe traktowanie wszystkich uczestników,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb.
Uczestnicy oraz kadra turnusu i fundacji winni odnosić się do siebie z szacunkiem.
Aby każdy czuł się bezpiecznie, niedopuszczalne jest dyskryminowanie innych.
Fundacja jest neutralna światopoglądowo,
a zatem narzucanie swoich przekonań innym jest nieakceptowalne.
Wszelkie spory rozwiązujemy w dialogu.

PRAWA:
1. Każdy uczestnik ma prawo do udziału we wszystkich zajęciach podczas turnusu.
2. Każdy uczestnik ma prawo do prywatności.
3. Każdy uczestnik ma prawo do całodobowej opieki wychowawczej, a w razie potrzeby do
opieki lekarskiej i pomocy pielęgniarki.

4. Za wzorowe zachowanie może otrzymać pochwałę, nagrodę, macierzysta szkoła lub
rodzice mogą być powiadomieni o wzorowym zachowaniu specjalnym listem.
5. Swoje pieniądze może zdeponować u wychowawcy i pobierać dowolne kwoty w
dowolnym terminie.

OBOWIĄZKI:
1. Uczestnik

ma obowiązek wykonywać wszystkie polecenia dyrektora ośrodka,
wychowawcy oraz stosować się do regulaminu Ośrodka, przepisów bhp, regulaminu
kąpieli, wycieczek pieszych, przepisów ruchu drogowego.
2. Nigdy nie oddala się samowolnie od grupy.
3. Uczestnik nie naraża zdrowia i życia swojego i swoich kolegów.
4. Kąpać się w basenie oraz palić ognisko można tylko pod opieką wychowawcy.
5. W miejscach publicznych zachowuje się tak, by nie wchodzić w konflikt z otoczeniem i nie
przynosić wstydu grupie.
6. Dba o porządek wokół siebie i higienę osobistą.
7. Jest dobrym kolegą, pomaga słabszym, jest współodpowiedzialny za swoich kolegów.
8. Uczestniczy aktywnie w życiu turnusu (zajęcia edukacyjno-wychowawcze, konkursy,
dyżury, gimnastyka, zajęcia sportowe).
9. Natychmiast
informuje
wychowawcę,
pracownika
Ośrodka
o
wszystkich
nieprzewidzianych wypadkach i zajściach.
10. Pilnuje swoich rzeczy i rzeczy swoich kolegów.
11. Przestrzega ciszy nocnej od 22.00 do 7.00.
12. W czasie trwania ciszy nocnej nie korzysta z telefonu komórkowego, dbając o dobry i
zdrowy sen swój i współlokatorów.
13. Dba o dobrą atmosferę, stara się być miły dla innych, pomaga kolegom i koleżankom.
14. W przypadku nagannego zachowania uczestnika rodzic lub opiekun prawny zobowiązuje
się do natychmiastowego odebrania dziecka z Ośrodka.
..................................................
Podpis uczestnika turnusu

.....................................................
Podpis rodzica lub opiekuna

