
Regulamin Obozu Wędrownego „Włóczykij” 

1. Obóz Wędrowny „Włóczykij” organizowany jest przez Koło Turystyczno – Krajoznawcze przy 

Szkole Podstawowej nr 36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie. 

2. Uczestnikiem Obozu może zostać każdy uczeń klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej nr 

36 im. H. Sienkiewicza w Krakowie, który: 

a. otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania na I okres w roku szkolnym,  

w którym ubiega się o uczestnictwo w Obozie; 

b. odznacza się kondycją fizyczną umożliwiającą mu całodzienną pieszą wędrówkę po 

górach, którą poświadczają jego rodzice. 

3. Liczba uczestników Obozu może wynieść maksymalnie 20 osób. 

4. Zgłoszeniem chęci udziału w Obozie jest dostarczenie podpisanego oświadczenia (zał. 1) 

przez rodziców/prawnych opiekunów oraz wpłata zaliczki w wysokości co najmniej 150 zł  

w podanym terminie przez organizatora. 

5. W przypadku większej liczby osób chętnych na udział w obozie niż przewiduje regulamin, lista 

uczestników zostaje ustalona na podstawie wyższych wyników ucznia według poniższych 

kryteriów (od najważniejszego): 

a. frekwencja na pozostałych wyjściach szkolnego Koło Turystyczno – Krajoznawczego  

w danym roku szkolnym; 

b. ocena z zachowania na I okres w roku szkolnym, w którym osoba ubiega się  

o uczestnictwo w Obozie; 

c. kolejność zgłoszenia chęci udziału w Obozie. 

6. Obóz opłacany jest przez uczestników. Kwotę i termin wpłat organizator zobowiązuje się 

podać najpóźniej 2 miesiące przed wyjazdem. Brak terminowej wpłaty bez uzasadnionej 

przyczyny oznacza wykreślenie z listy uczestników Obozu. 

7. Po wpłaceniu opłaty za Obóz nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji ucznia, 

jednak w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zamiana uczestników. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania na wycieczkach szkolonych 

określonych w Regulaminie Wycieczek Szkoły Podstawowej nr 36 oraz regulaminów miejsc 

noclegowych. 

9. Każdy uczestnik powinien posiadać bagaż (ekwipunek), który zawiera wszystkie rzeczy 

podane przed wyjazdem przez organizatora. 

10. Wszystkie cenne przedmioty uczestnik obozu zabiera na własną odpowiedzialność. 

11. W przypadku przyjmowania stałych leków przez ucznia rodzic powinien dostarczyć 

informację organizatorowi o dawkowaniu leku. 

12. Organizator ma prawo zmienić termin Obozu lub go odwołać ze względów niezależnych od 

niego (np. pogodowych).  

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………………………………………………… 
        Imię i nazwisko 

w Obozie wędrownym „Włóczykij” po Beskidzie Żywieckim w terminie 5-7 czerwca 2023r. 

 

1. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby moje dziecko wzięło udział w tego typu wycieczce. 
2. Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje dziecko na wycieczkę. 
3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej. 
4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej 

lub leczenie ambulatoryjne. 
5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu. 
6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko w trakcie 

trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu. 
7. Wyrażam zgodę na przebadanie dziecka w kierunku używania alkoholu, narkotyków i innych 

środków odurzających. 

Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję. 

 

Telefon kontaktowy:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………….............. 
         Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


