Regulamin obozu językowego w Tczewie
Regulamin obozu został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
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Uczestnictwo w obozie trwa od pierwszego do ostatniego dnia zajęć.
Zabrania się późniejszych przyjazdów i wcześniejszych wyjazdów do
domu.
Udział w zajęciach dydaktycznych, zajęciach fakultatywnych (warsztatach)
oraz pozostałych imprezach organizowanych na obozie jest obowiązkowy.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia.
Wyjście poza teren obiektu może nastąpić tylko pod opieką lub za zgodą
wychowawcy grupy.
Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych używek.
Wprowadzanie osób obcych na teren obozu może nastąpić jedynie za
zgodą wychowawcy.
Uczestnicy obozu zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na
terenie obiektów szkolnych i poza nimi. Sprzątanie pokoi mieszkalnych
należy do obowiązków mieszkańców.
W przypadku dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do wychowawcy
grupy, pielęgniarki, lekarza.
Za rzeczy wartościowe, nie oddane do depozytu, kierownictwo nie ponosi
odpowiedzialności.
Zobowiązuje się uczestników obozu do przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa (dotyczy kąpieli w jeziorach, poruszania się po drogach)
oraz przeciwpożarowych.
Zobowiązuje uczestników obozu do poszanowania sprzętów. Rodzice
uczniów, którzy dopuszczą się dewastacji, zostaną obciążeni kosztami
naprawy.
Za wyróżniające zachowanie uczestnik obozu może otrzymać:
 pochwałę kierownika obozu i upominek
 list gratulacyjny wysłany do szkoły,
 list gratulacyjny wysłany do rodziców
W przypadku naruszenia regulaminu Rada Pedagogiczna Obozu może
zastosować takie kary jak:
 nagana kierownika obozu
 powiadomienie rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka,
 powiadomienie szkoły o niewłaściwym zachowaniu ucznia
 usunięcie z obozu.

Podpis uczestnika obozu

Podpis rodzica / opiekuna

ROZKŁAD DNIA

w czasie obozu językowego w TCZEWIE
godz. 7.30
godz.. 7.30 - 8.00
godz. 8.00 - 8.40
godz. 8.45 - 8.55
godz. 9.00
godz. 9.30- 12.20

- pobudka
- toaleta poranna, sprzątanie pokoi
- śniadanie
- przygotowanie zajęć
- zbiórka młodzieży z lektorami w szkole
- sesje językowe

godz. 9.00- 10.20
godz. 10.30-11.20
godz.11.30- 12.20

I sesja językowa
II sesja językowa
III sesja językowa

godz. 12.20godz. 13.00 godz. 14.00 godz. 15.00 godz. 18.00 godz. 19.00 godz. 21.00 godz. 22.00 godz. 23.00-

12.45
13.45
14.45
17.00
18.45
21.00
22.00
23.00

- przygotowania do obiadu
- obiad
- udział w zajęciach homeroom z Amerykanami
- zajęcia w grupach
- kolacja
- zajęcia w grupach lub integracyjne obozu
- zajęcia dyskusyjne z Amerykanami
- posiłek przed snem i wieczorna toaleta
- cisza nocna ( przy zgaszonym świetle)

