REGULAMIN OBOZÓW STUDENTÓW
WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Obozy letni i zimowy są obozami objętymi tokiem studiów
1.

Zajęcia programowe na obozach są ujęte w podziale godzin na poszczególne dni obozu.

2.

Zajęcia programowe dla uczestników obozu są obowiązkowe i warunkują zaliczenie obozu.

3.

Kierownictwo obozu stanowią:


Kierownik obozu,



Przewodniczący Rady obozu,



Przedstawiciel Kadry.

W realizacji zadao programowych współdziała z Kierownictwem Rada obozu wybrana z grona
uczestników.
4.

Całokształt życia wewnętrznego obozu oraz tok pracy określa niniejszy regulamin łącznie z
programem zajęd obozu i rozkładem zajęd (dnia).

5.

Zakwaterowanie uczestników obozu odbywa się według planu Kierownictwa i jakiekolwiek
zmiany są niedopuszczalne.

6.

Uczestnicy obozu są odpowiedzialni materialnie za sprzęt kwaterunkowy i szkoleniowy oddany
do ich dyspozycji, dotyczy to wszelkich szkód.

7.

Porządek, czystośd i estetyka obozu są utrzymane przez studentów (dyżurnych).

8.

Zwolnienie z zajęd może nastąpid na wniosek lekarza lub po uzgodnieniu z Kierownikiem obozu.

9.

Spóźnianie się na zajęcia oraz samowolne opuszczanie obozu i zajęd jest zabronione i będzie
karane.

10. Uczestnik ma obowiązek kulturalnego i przyzwoitego zachowania wobec kadry oraz innych
uczestników, utrzymywania porządku i ładu w swoim pokoju. Jest absolutny zakaz stosowania
przemocy i agresji.
11. Uczestnik ma obowiązek zgłosid wszelkie nieprawidłowości w zachowaniu innych uczestników
prowadzącemu lub Kierownikowi Obozu.
12. Każde objawy złego samopoczucia należy niezwłocznie zgłosid prowadzącemu lub Kierownikowi
Obozu.
13. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez
uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków odpowiada wyłącznie
uczestnik.
14. Zabrania się bez zgody i nadzoru prowadzącego/Kierownika Obozu
• Pływania, żeglowania
• Korzystania ze sprzętu wodnego
• Oddalania się poza teren obozu
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15. Wszystkich przebywających na terenie obozu obowiązuje przestrzeganie:
 Regulaminu obozu
 Rozkładu dnia
 Kultury współżycia
 Czystości porządku
 Zasad dbałości o środowisko naturalne
 Zakaz nadużywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie nietrzeźwym, oraz
stosowania wszelakich używek
 Zakaz głośnego używania magnetofonów i radioodbiorników (wyjątek stanowią planowane
imprezy rozrywkowe)
16. Pochwały, kary i sprawy dyscyplinarne
 Za szczególne osiągnięcia oraz wyróżniającą się postawę, uczestnikom obozu będą udzielane
pochwały.
 Za przekroczenia regulaminu oraz nieprzestrzeganie zarządzeo Kierownictwa Obozu udzielane
będą następujące kary:
- upomnienie
- naganna
- naganna z ostrzeżeniem wydalenia obozu,
- wydalenie z obozu,
- wydalenie z obozu wraz ze skierowaniem sprawy do Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej
Wielkośd kary zależy od wielkości przewinienia, co oznacza że można np. udzielid kary
wydalenia z obozu z pominięciem nagany z ostrzeżeniem
W szczególności surowo karane – usunięciem z obozu – będzie nadużywanie alkoholu i
zakłócanie ciszy nocnej
17. Uczestnik obozu może byd wydalony z obozu za:
 3-krotnie nie usprawiedliwione spóźnianie na zajęcia,
 nieusprawiedliwioną nieobecnośd na zajęciach przez jeden dzieo,
 niesubordynację oraz wywieranie złego wpływu na otoczenie.
18. Niezależnie od niniejszego regulaminu mogą byd wydane doraźne zarządzenia obowiązujące od
chwili ich ogłoszenia.
19. Realizacja zadao obozu wymaga od uczestników aktywnej postawy i systematyczności opartej na
świadomej dyscyplinie.
20. Brak zaliczenia obozu jest równoznaczny z brakiem zaliczenia semestru lub roku.
21. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00- 7.00
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